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أا ادز  مزا  مدزا    لتاسزع ا ااتز صزاااا   العاشزخةمز  الدزا    لزداارأبوابه أمام ا السعخض يفتح .1
 تقجره ادارة الذخك .

 :السذارك  أجور .2

تخززززه ل زززحه الجزززور الج زززات السحماززز  مززز  الق ا زززات العزززام  أجوووال شارذوووالمات شارح  ووو   - أ
 كسا يمي: كان أا خجم , ا حمي السشذأ سمع   االسختمط االخاص ذات السعخاض الس

  . مداا  مدقف   خاقي لمستخ السخبه الوااج ديشار (75.000) -
% مزز  هززحه الجززور الزز  اجسززالي السذززارك  اذا كززان السوقززه السحجززوز 10تزززان بدززا   -

% اذا كزان مفتزوح مز   30ا % اذا كان مفتزوح مز  ثزجث ج زات20امفتوح م  ج تي  
 أربه ج ات.

 مداا  مكذوف   لمستخ السخبه الوااج  خاقي ديشار (50.000) -
                  خزززززززجمات كززززززأجورذززززززوف ( % مزززززز  اجززززززور السدززززززاا  )السدززززززقف  االسك8 بدززززززا  تدززززززتوف  -

 الخجمات العام (. –االبتخبيت  –)الك خبا  

 الززجاو االذززخكات العخبازز  ااالجش ازز  تخزززه ل ززحه الجززور أجووال شارذووالمات شامحووة  ح  وو   - ب
السشذزأ الج ات كافز  مز  الق ا زات العزام االسخزتمط االخزاص ذات السعزخاض الييزخ محمزي ا 

 ي:كان أا خجم  اكسا يمسمع   

 مداا  مدقف .  لمستخ السخبه الوااج داالر امخيكي (135) -

% مزز  هززحه الجززور الزز  اجسززالي السذززارك  اذا كززان السوقززه السحجززوز 10تزززان بدززا   -
% اذا كززان مفتزوح مزز  30ا % اذا كزان مفتززوح مز  ثززجث ج زات20مفتزوح مز  ج تززي  ا

 .أربه ج ات
              .وف مداا  مكذ  لمستخ السخبه الوااج داالر امخيكي  (75) -
 ورززززززأجززززززك   )السدقف  االسكذوف (ززززززور السدااززززاج  زززززززززززز% م8بدا    زززتدتوف  -

 (.الخجمات العام  –االبتخبيت  –)الك خبا  ات زززززززجمززززززخ
مكذزون افزي االز   مز  اجززد  2( م20مدزق  ا ) 2( م9الحزج الدبز  لمسدزاا  الس موبز  هزو ) .3

 2( م20)بالشدزززا  لمسدزززق  ا 2م( 9هزززاتي  السدزززااتي  تدزززتوف  االجزززور  ززز  ) قزززن مززز مدزززاا  ا
 .بالشدا  لمسكذون
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السدززاا   زز  بالشدززا  الزز  الززجاو االج ززات التززي ت مزز  اجززد قا زز  كاممزز , يززت  ااتدززاب اجززور  .4
االلكتخابززي افززي  الحجززد مزز  شززخل االلتززدام بسخ  اتشززا  مزز  ب ززام كامززن القا زز   ززجا السسززخات 

تيييخ الترسا  يت  أخح موافق  القد  الفشي/ شعا  الحجزوزات أاال  ق زن التشفيزح  مز  أن  ااو  م 
امسزخ  م (1)( م االسسزخ الخزجمي 3)يتزس  الترسا  السعاييخ التالا :  خض السسخات الوسز ا  

                    تحقيزززززززززززة اقرززززززززززز  مدزززززززززززاا  يسكززززززززززز  اشزززززززززززيال ا لمقا ززززززززززز  ا   ( م4) رئادزززززززززززي ااازززززززززززج بعزززززززززززخض 
 , دااي  اا اكثخ م  السداا  التي ت  ترساس ا مداقا   مز  ب زام الحجزد االلكتخابزي() مداا  م

ايكزززون اسزززتجم اخزززخ التيييزززخات  مززز  مخ  زززات القا ززز  ق زززن افتتزززاح السعزززخض لسزززجة ال تقزززن  ززز  
  زززز( يزوم م45افي ااو ارساو  مز  اليزا  السذزارك  يكزون ذلزة بسزجة ال تقزن  ز  )( يوم ، 20)

   مو ج االفتتاح.
                 سززززززززتخجام مكوبززززززززات الجشززززززززاح الجززززززززاهد بأ لمج زززززززز  السذززززززززارك    تشفيززززززززح الززززززززجيكور اال تاززززززززاد يززززززززت .5

بال سزززجة االخاسزززز ات اللسشيزززوم لم اكززززن األزززواح الساجمزززي  البززززا  لمجزززجران اكاربززززت )الستسثزززن 
اازج  الذزخكات السعتسزجة لزج  الذزخك  العامز  لمسعزخض االخزجمات التجاريز   م  ق زن( االرضاات

 يذسن الجيكور السشروب السواد التالا :ا  ، عخاقا  ارخا  ال
 .(1 جد ) 2( م1مشزجة ) - أ

 (.2جد )زكخسي بجستاة   - ب

 (.1جد )ززززززززززسم  م سجت   - ت

 السوكيت لمجشاح المسسخ السقابن لمجشاح. - ث

 ( اال.180( بقجرة اجسالا  )3 جد )( spot light)ابارة  تج يد - ج

افزززي ازززاو  مززز   (1( أم يزززخ  زززجد )5بقزززجرة )( م 3))سزززاار ك خبزززائي( ب زززوو مأخزززح ك خبزززا   - ح
 ( داالرات10)( ديشززززار لمسذززززار  السحمززززي ا10.000م مزززز  )اضززززايا  يززززت  ااتدززززاب  ام يززززخات

 .   كن أم يخ زيادةلمسذار  الييخ محمي 

اسز  الج ز  السذزارك  )كسزا هزو مكتزوب فزي اسزتسارة التدزجين  شزج الحجزد االلكتخابزي( بالميز   - خ
الصزة بزالمون السززود  مز  لواز  ماجمزي , ايسكز  كتابز  االسزز   (كخسزتا)العخباز   مز  شزكن 

بالمي  االبكميدي  أيزا  بشا    م   م  السذار  ايسكز  اضزه االسز  أكثزخ مز  مزخة ادز  مزا 
 يت ماه موقه امداا  الجشاح. 

 افزي االز  زيزادة السدزاا  لتكزون مززا فات 2( م9السواد أ جه هزي لمجشزاح السج زد بسدزاا  )  الحظ  
فزج تززان  2( م9باقزن مز  ) تزان ل ا السواد بذكن مزا  . أمزا فزي ازاو زيزادة السدزاا  (9العجد )

فيززت  سززي اضززايا  اأا كخ  اضززجأ  مززادة مزز  السززواد السجرجزز  أ ززجه, افززي اززاو راازز  الج زز  السذززارك  بسش
 ااتداب أجور اضايا     ذلة.

      لكزززززاذ أا ال زززززج  أا التمزززززوي  اضزززززخار بسكوبزززززات الجشزززززاح كالتثقيززززز  أا باازززززجاث أ  أيدزززززسح  ال .6
      أا الكتابزززز   مي ززززا أا أ  أضززززخار  زززز  لرززززة السمرززززقات أا تشفيززززح أ سززززاو ابذززززائا  قخيازززز  مش ززززا 
 أا اضاف  مقا ه الي ا لديادة االرتفاع أا استخجام ججران الجشاح لتعمية معخاضات ثقيم  الوزن 
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الت ززا اتتحسززن الج زز  السذززارك  تكززالا  ا يززيد  الزز   ززجم اسززتقخار الززجيكور ايحززة لذززخكتشا از سززم

 ج  زززززززة لف  مكوبات الجشاح الجاهد السعتسجززززززم  أن تحتد  بكمزززج تمحة ب ا  زززززززي قززززززالضخار الت

   ا مززز  الج ززز  السذزززارك  تدزززجيج هزززحه االجزززور شزززخكات تشفيزززح الزززجيكور السعتسزززجي  مززز  ق زززن شزززخكتشا     
     م  أقدام الذخك  السعشا .ق ن الحروو  م  بخا ة الحم

 مز  شزعا  الترزاما  عخض ترسا  الجيكور بلجشاا ا الج   الخااا  بتشفيح الجيكور السسيد تقوم   .7
ايززت  تدززما  السوقززه  فززي القدزز  الفشززي التززابه الزز  شززخكتشا الستحرززاو السوافقزز  ق ززن ال ززج  بتشفيززحه ،

االخززح بش ززخ اال تاززار السجا ززات مززه  لمج زز  السذززارك  بعززج السرززادق  الش ائازز   مزز  الترززسا 
سخا اة جواب  الدجم  ا جم االضزخار بالقا ز  االتزأثيخ  مز  ل السيشخة م  ق ن شخكتشا  شج التشفيح

 .باقي السذاركي 

تشفيززح الززجيكور شززخكات   ااززج مززه بذززكن مااشززخا  باالتفززا  تشفيززح الززجيكور السسيززد الخززاصيكززون 
تيييززخ شززخك  الززجيكور بعززج تث يتززه برززورة ب ائازز  فززي ، اال يحززة لمسذززار  السعتسززجة لززجيشا ارززخا  

   .اال بعج استحراو موافق  ادارة شخكتشا استسارة الحجد االلكتخابي

( سززا   يوماززا  ت ززجأ مزز  12تكززون سززا ات العسززن لتشفيززح الززجيكور السشفززح مزز  ق ززن ج ززات أخززخ  )  .8
ق زن  ت ا  م  تشفيح ديكورهزااالب م  الج   السذارك  ا امش  صاااا  اات  الثامش  مدا   الدا   الث

او تش ازز  القا زز  افخشزز ا اذلززة لفدززح السجزاو ال سزز ( سززا  48)بزج  السعززخض بسززا ال يقززن  ز  
     مميزززون ديشزززار بالكاربزززت افزززي ازززاو اسزززتسخار العسزززن بعزززج هزززحا السو زززج يزززت  فزززخض  خامززز  مقزززجارها 

 .اذا كابت  يخ محما  ( داالر1000)اذا كابت تمة الج   محما  ا 
     ااتدززززاب أجززززور اضززززايا   زززز  ذلززززة  يززززت  ( م3 زززز  )السسيززززد زيززززادة ارتفززززاع الززززجيكور  فززززي اززززاو .9

 .السداا  أجور% م  50بسقجار 
 مازائه. ستخجام الجشاح الجاهد كسشر   خض ل جم ا  .10
     %( 20تدتحرززززن موافقزززز  الذززززخك  فززززي االزززز  الخاازززز  بززززال اه خززززجو السعززززخض ايززززت  ااتدززززاب )  .11

لجزور  خ لتززان الز  الس مز  االجسزاليتزي تقزوم بزال اه السااشز   االجشحز  الم  أجور السداا  
اجزززد مدزززااات ا فزززي  يزززخ لمسزززواد اليحائاززز  اال يحزززة لمج زززات الخاااززز  بزززال اه السااشزززخ  ,السذزززارك 

ال اززه أجززور افززي اززاو مخالفت ززا ذلززة تقززوم تمززة الج زز  بززجفه القا ززات السخررزز  لم اززه السااشززخ 
تقزززجي  القززوائ  التجاريززز  لمدززمه السدمزززه  خضززز ا  السذززار ا مززز  ,  %40بذززكن مززززا   لاكززون 

اأسززسا  الذززخكات الخااازز  بززال اه بلزز  الذززعا  التجاريزز  ايحززة لذززخكتشا رفزز   ززخض سززمه مخالفزز  
 لمقوابي  االتعماسات.

 االلكتخابي: الحجدخجم    .12

 م  شاك  ا  خ موقعشا االلكتخابي  الحجد ب امت  السذارك  االحجد م  خجو ت  -
 (.www.expo.iq)االبتخبيت 

 االلكتخابي الحجدخجم  ل كأجور ج   مذارك ( داالر أمخيكي م  كن 90يدتوف  م م  ) -
 .اذا كابت تمة الج    يخ محما  اما يعادل ا بالجيشار العخاقي اذا كابت محما 

 

http://www.expo.iq/
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كات السحما  الذخ  -وجا ال )مذارك  في القا   التي يت  اجدها م  ق ن شخك تعت خ كن  -
 سذار  مدتقن في الجلين االلكتخابيك (االج ات الحكوما  اتذكاجت ا –ااالجش ا  االعخبا  

افي ااو اراد ج   في تقخيخ لجش  الحر    يخ مدجم  في الجلين االلكتخابي تتحسن تمة 
 .الج   التاعات السالا  االقابوبا  لسخالفت ا ذلة

      االلكتخابي  الجلين  زززززززززززي االشتخا  بخجمزززززززززخا  ي  فزززززززززززالر لم( دا 500 م  )ززززززززيزان م -
)االشتخا  الفزي( ايث يدسح هحا االشتخا  بعخض كاف  التفاصين الخاص  بالسذار  

 االلكتخابي. الحجد م  موقه ا
م  خجو  رك   ق ن الج   السذايت  تقجي   ماات ادخاو السواد ا ماات اصجار الااجات م -

باجات ( 5)المج   السذارك  الحة في اصجاراداب ا  م  ب ام الحجد االلكتخابي 
(  شج مزا ف  تمة 2مكذون ايزان باج  جد ) 2م 20مدق  اا 2م9 مجابا  لسداا 

 ( ديشار10.000افي ااو  م  اصجار باجات اضايا  يت  ااتداب م م  )السدااات 
ن باج زززز( داالر اذا كابت  يخ محما     ك10)اذا كابت تمة الج   محما  ا  خاقي

 اضافي.
 الحجدام ززب   م   ززززور السذاركزززززززاج تدجيج اد  االساقا  فيسذار  ززززمزد ليت  تث يت الحج  .13

 . االلكتخابي
 تدجيج اجور السذارك   .14

فزي العخاقاز  االخزجمات التجاريز  مسعزارض س  الذخك  العامز  لأب كامم السذارك  أجور  تدجيجيت    -
 لززززج  التدزززجيجبالزززجاالر فيزززت   تبالزززجيشار العخاقزززي أمزززا اذا كابززز ت الجزززورمقزززخ الذزززخك  اذا كابززز

     -: ادباه السجرج  في الججاو السرارن

 

 لقم شاحداب  شافةع  شسم شاررةف 
 10001  عةض بمدشد شادواي - 825فةع /  رةف شاةشحد

 001-001736-0002 / شالع شاكنديشافةع شاةئ س  TBIجالة شاررةف شاعةشقي ا ت
شاررةف شاعةشقي شالسال ي االستثرال 

 وشاتنر                                              
 45285  عةض بمدشد شادواي  –شارنرال 

 

فززي اززاو تدززجيج اجززور السذززارك   زز   خيززة اوالزز  مرززخيا  بالززجاالر امزز  خززارج العززخا  فيززت    -
باإلضزاف  الز   (TRADE BANK OF IRAQالتدزجيج لزج  السرزخن العخاقزي لمتجزارة ) 

                                            السرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززخن العخاقزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي االسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززجمي لجسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززتثسار االتشساززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 
(Iraqi Islamic Bank for Investment & Development  ) اادز  السعمومزات

 -أدباه : بالججاو السجرج 
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 ( TBIة  تجال اررةف شاعةشقي ااع ا ات شاخاص  ب) شار

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 ---- 

 
 (ااررةف شاعةشقي شالسال ي االستثرال وشاتنر  ب) شارع ا ات شاخاص  

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 

 

 . زززالسذارك ورزززجيت  مرادرة اال  ابدحاب السذار  بعج تث يت الحجد زززي ازززف  .15
القدزز  الفشززي  بلزز مكذززوفا  اتدززماسه  أاالجشززاح السززيجخ ل ززا مدززقفا   بززالخج تقززوم الج زز  السذززارك    .16

 بلزز حاجزز  الدان  اإلضززخارابعكدززه تتحسززن الج زز  السذززارك  كمزز   ااإلضززخارمزز  الذززوا ن خالاززا  
( 10)اا الخجززوع لمسحززاك  اذلززة ا تاززارا  مزز  اليززوم التززالي البت ززا  السعززخض اخززجو  رسززسي ببززحار

التتحسزن ادارة السعزخض ايز  مدزيالا  تزشج   ز  بقزا  السعخاضزات ا   جا أيام الع زن الخسزسا  ايام
فزخض  خامز  مالاز   ، افي ااو تجااز مجة الدزساح سزيت خجو الفتخة السحكورة  مواد اخخ    أي اا

( ايززام ايحززة 10السززجة اقرززاها ) مزز  قاسزز  اسززتسارة السذززارك   زز  كززن يززوم تززأخيخ% 10بواقززه 
   .لذخكتشا الترخن بالسواد االسعخاضات بعج ابقزا  هحه الفتخة

         اما اذا كابت السعخاضزات قادمز  مز  خزارج العزخا  ابترزخيح  كسخكاز  سزيت  ااالت زا الز  
 .سخكي السيقتالسخدن الكسخكي لياي  ابت ا  مجة االدخاو الك

    ألجززور ل ا  افقززيسكزز  لمسذززار  اسززتخجام رافعززات الذززخك  لشقززن معخاضززاته داخززن أرض السعززخض   .17
 التالا :
 ديشار لمدا   الوااجة. (20.000)(   :       3رافع  ) -               

 وااجة.زديشار لمدا   ال (30.000) (   :      5رافع  ) -               
ة لزجي ا ا اقزا  لشوةاز  بحدز  السدزاا  الستزوفخ  تيييخ السكان السحجزوزالحزة في  الدارة السعخض  .18

 .السعخاضات

 .ا سح  السعخاضات خجو مجة السعخضال يدسح بخفه ا  .19
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الحرززوو  مزز  بززخا ة الحمزز  السعخاضززات بعززج ابت ززا  مززجة السعززخض مززا لزز  يززت   بززالخخاج ال يدززسح  .20
ان السدززززاا   مسززززا    / الفشززززي/ الخقابزززز / الكسززززار (سززززالي/ الجاخماززززالمزززز  اقدززززام الذززززخك  السعشازززز  ) 

ي اززاو زززززززززززفا و السعززوو  ماززه ززززززززحر   هززززززززالجيكور السث تزز  فززي محزززخ لجشزز  زززززززززززوع الززززززالسحجززوزة اب
  ي اسززتسارة التدززجين  شززج الحجززد زززززززززززي  ماززه فززززززززززززيززخ السدززاا  السذززيول  أا بززوع الززجيكور  سززا هتيي
ج   السذززارك  الحززة فززي اال تززخاض اال يدززسح باسززتخداد ززززززززززمزان الززاذ لزززززززززكتخابززي ل  سزز   كاالل

 .أ  م م  جخا   جم استيجو الج   السذارك  لمسداا  السيجخة م  ق م ا أا اليا   م  الجيكور

 و ززات السدزاق  ق زن  ززخض اتزجااو الشذزخات االس  ات(زززاب  الس  و ززززتدتحرزن موافقز  )دائزخة رق  .21
  جقه ل ا بالسعخض ااهجافه ر  بعجم توزيه الس  و ات التي الايمتدم السذا ااالقخاص السجمج 

اتدايززززجبا  ااستحرززززاو موافقزززز  ادارة السعززززخض  مزززز  كافزززز  الشذززززخات االس  و ززززات ق ززززن توزيع ززززا
ا مز  قدزز   الج ز  السذزارك  االخزخ الزز  يحزتف  باازجهسا ايعزادتخزت  مز  شززخكتشا  مش زا ي بشسزوذج

 .عجقات العام  ااال جم تشفيح ذلةال

مزززه السواززز  السدزززياو  ززز  السذزززارك  مززز  قدززز  تواجزززج الج ززز  السذزززارك  اا مززز  يشزززوب  ش زززا   .22
 او اصول ا ارض السعخض. ز شج الكذ  الكسخكي  م  السعخاضات االسعارض الجاخما  

ودة  مززز   مززز  كافززز  السذزززاركي  اال زززجع  مززز  التعماسزززات الكسخكاززز  اقائسززز  السسشو زززات السوجززز  .23
 .كون السعخض مش ق  كسخكا  السوقه االلكتخابي لمذخك 

ايكززون مزز  تززاريت افتتززاح السعززخض  بادخززاو السعخاضززات هززو ق ززن يززومي و ج لمدززساح زآخززخ مزز  .24
 .جو تمة اليومي زززتختي  السعخاضات في الجشح  خ

فززي تحجيززج ( لم مززج السذززار  اادزز  اختاارهززا ك  الحززة فززي تش ززا  )اليززوم الززو شيلمج زز  السذززار   .25
 .(مه ادارة السعخض )قد  العجقات ابالتشدية الوقت

تخزززه الضزززخار التززي تحرزززن داخززن أرض السعزززخض اثشززا  فتزززخة الززجارة الززز  أاكززام السدزززيالا    .26
 .التقريخي  اافقا  لمقابون العخاقي

خزجو اثشزا  ادخال زا اا اخخاج زا الز  القا ز  ا لسوجودات زا  الج   السذارك  مدزيال   ز  الحخاسز   .27
السعززززخض افززززي االزززز  تعيززززي  اززززخاس السعززززخض االحخاسزززز  العامزززز  مزززز  مدززززيالا  ادارة  داام فتززززخة

  م  مااشخة الحخاس بحخاس  جشاا  . شخكتشا تدتحرن موافق 

يحة الدارة السعخض افي ان ) ال زخان القزاهخة ( الخارجز   ز  ارادت زا اليزا  اا تأجيزن مو زج   .28
 افتتاح السعخض. 

 فززي كزن اا بعزز  السدزااات السززيجخة السذزارك  معزهتشزازو لمييززخ اا ال لمج ز  السذززارك  ال يحزة  .29
 بعج استحراو موافق  ادارة السعخض. سوا  كان ذلة لقا  أجور اا بجاب ا اال م  ق م  

ادارة السعززززخض بتقخيززززخ مفرززززن  زززز  ايزززز  اادثزززز  تحرززززن لسعخاضززززاته   مزززز  السذززززار  ابززززج   .30
 .في ايشه تخاذ االجخا ات السشاسا امستمكاته فورا  ليتدش  ا

 .ا  االسدجم  ابتجا ا  في اسخائين جم مذارك  الذخكات التي تحسن الجشدا  االسخائيم  .31

 اباالمكزززان اسزززتخجام السعزززخض قا زززات ال يدززسح بادخزززاو الذزززااشات االدزززاارات الخاصززز  داخززن   .32
 .الدااات السخرر  لوقون الداارات
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لكذزز  الرززحي مزز  ق ززن السخاكززد تخزززه السززواد اليحائازز  التززي يقززوم السذززاركي  بعخضزز ا الزز  ا  .33
مزز  اب ززا صززالح  الرزحا  فززي السشافززح الحجاديز  اال يززت  توزيع ززا اال بعزج ترززجية الج ززات ا زجه  

 لجست ج  الاذخ . 

ذززارك  فززان الشدززخ  السجابزز  فززي االزز  اززجاث أ  خ ززأ فززي تفدززيخ أ  مزز  شززخال اتعماسززات الس  .34
 .قابون العخاقي الواج  الت  يةال ايعت خ  مي ا.العخبا  هي الشدخ  السعوو بالمي  

ارسزززاو  مززز   العزززخا بالحرزززوو  مززز  سزززسات الزززجخوو الززز   الزززخا  ي  السذزززاركي  يتوجززز   مززز   .35
تزززس  اسزز  السذززار  ارقزز  جززوازه مززه اصززجار سززس  دخززوو معشززون الزز  شززخكتشا يخفززة بززه قائسزز   ت

 جخوو زززززبالصجار سسات ال   ممئ االستسارة الخاص ززززززباإلضاف  ال م  جواز الدفخموب  ززززززززمبدخ  

( يزوم مز  بزج  30ايفززن أن يزت  ذلزة ق زن )االسث ت  في ب ام الحجد االلكتخابي التزابه لذزخكتشا 
السعخض ليتدش  لقد  العجقات اتخزاذ الزجزم الستحرزاو الدزسات الس موبز   زجا مزوا شي سزوريا 

 اباجيخيا ق ن ثجث  أش خ.

/ يزززوم لمج ززز  السذزززارك   خاقزززي ديشززار (2,000,000) ( بدزززعخVIPتحجيززج سزززعخ أيجزززار قا ززز  )  .36
صززال  االجتسا ززات ، أمززا لمج زز  السذززارك  الييززخ محمازز / يززوم امخيكززي ( داالر1500)ا السحمازز ,
( 500)ا لمج ز  السذزارك  السحماز ,  / يزوم خاقزي ( ديشزار500,000ب ) ياحجد بيجارها الجاب ا 

 .لمج   السذارك  الييخ محما  يوم /امخيكي داالر

 .الخح بش خ اال تاار  جم ق وو تع جات بتأجين دفه اجور السذارك ا  .37
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