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)دعوة مشاركة(
يســر وزارة التجــارة/ الشــركة العامــة للمعــارض والخدمــات التجاريــة العراقيــة 
ان تدعوكــم للمشــاركة فــي الــدورة 46 لمعــرض بغــداد الدولي والتي ســتقام 
تحــت شــعار ))مهــد الحضــارات ... تقــدم وتحديــات الســتقطاب العالــم(( خالل 
الفتــرة مــن 1 إلــى 10 تشــرين الثانــي 2022 علــى ارض معــرض بغــداد الدولــي 
ــة  ــة واألجنبي ــة والعربي ــركات المحلي ــدول والش ــز لل ــور متمي ــاركة وحض بمش

ومــن مختلــف القطاعــات.
ــي  ــة الت ــود الحثيث ــار الجه ــي اط ــام ف ــذا الع ــدورة له ــذه ال ــة ه ــي إقام تأت
ــة أواصــر العمــل االقتصــادي  يبذلهــا العــراق لتوطيــد آفــاق التعــاون وتقوي
والتجــاري بيــن العــراق ودول العالــم وانطالقــًا مــن رغبــة العــراق فــي تحقيــق 
ــات  ــاء عالق ــراكة وبن ــز الش ــاالت وتعزي ــف المج ــي مختل ــاملة ف ــة الش النهض
اقتصاديــة متينــة تســهم فــي المحافظــة علــى تعــاون متكافــئ  يصــب فــي 

مصلحــة جميــع االطــراف.
إن مشــاركتكم الفاعلــة فــي المعــرض تتيــح لكــم االلتقــاء بأكبــر تجمــع 
لصنــاع القــرار والشــركات ورجــال االعمــال وهيئــات تنميــة التجــارة واالتحــادات 
والمنظمــات المهنيــة خاصــًة وان العــراق مقبــل علــى حملــة كبيــرة إلعــادة 
ــة  ــة والمجموع ــة العراقي ــن الحكوم ــات م ــه كل االمكاني ــدت ل ــار ُرص االعم

ــة. الدولي
ــًا ان  ــي www.expo.iq علم ــز االلكترون ــع الحج ــارة موق ــى زي ــاركة يرج  للمش

ــخ 2022/10/20. ــق بتاري ــخ 2022/7/1 ويغل ــدأ بتاري ــي يب ــز االلكترون الحج

متمنين مشاركة ناجحة للجميع...مع التقدير.

برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء 
تقيم

)وزارة التجارة -  الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية  (
الدورة )46( لمعرض بغداد الدويل 

عىل ارض معرض بغداد الدويل
خالل الفرتة )1 – 10 ترشين الثاني 2022( 
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5مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العامل4 مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العامل

نشــأ التوجــه إلقامــة الــدورات الدوليــة لمعــرض بغــداد الدولــي ومنهــا 

الــدورة )46( التــي تقــام تحــت رعايــة الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء 

االعمــال  ورجــال  الحكوميــة  الجهــات  قبــل  مــن  المتزايــد  للطلــب 

العالقــات  وتفعيــل  لتطويــر  العراقــي  الجانــب  مــن  والمســتثمرين 

التجاريــة مــع دول العالــم ووجــود رغبــة حقيقيــة مــن قبــل الــرواد 

مــن هــذه الجهــات لمــد جســور التعــاون االقتصــادي والتجــاري القائــم 

علــى اســاس المصالــح المشــتركة  وتبــادل الخبــرات بيــن العــراق ودول 

العالــم والســعي الحقيقــي لدفــع عجلــة التطــور واالزدهــار فــي جميــع 

المجــاالت لتحقيــق التنميــة الشــاملة خصوصــًا بعــد النجاحــات المبهرة 

التــي حظيــت بهــا المعــارض النوعيــة والمتخصصــة التــي اقيمــت فــي 

ــن  ــزوار م ــتقطابها االف ال ــة واس ــات العراقي ــع المحافظ ــداد وجمي بغ

ــن. ــتثمرين والمواطني ــال والمس ــال االعم رج

 وألجــل الحصــول علــى أهــم الفــرص للدخــول للســوق العراقيــة فــأن 

هــذا المعــرض يضمــن المشــاركون عــرض منتجاتهــم وخدماتهــم 

ــار  ــن التج ــرة م ــة وكبي ــة متنوع ــل مجموع ــن قب ــا م ــال عليه واالقب

خصبــة  ارضــًا  العــراق  يعتبــر  حيــث  والمســتهلكين  والمســتثمرين 

لنمــو االســتثمارات وفضــاء متميــز ألنشــاء المشــاريع االســتثمارية 

ــع  ــي جمي ــور ف ــو والتط ــة للنم ــة ضخم ــق امكاني ــتركة وتحقي المش

القطاعــات مــن خــالل فتــح آفــاق جديــدة وايجــاد ســوق متميــز للبضائــع 

ــم. ــع دول العال ــن جمي ــواردة م ــات ال والخدم

دعــوة لكافــة الــدول والشــركات والصناعييــن والتجــار والمهتميــن 

التجمــع  هــذا  الــى  واالنضمــام  للمشــاركة  المواطنيــن  وجميــع 

االقتصــادي الهــادف وزيــارة قاعــات العــرض والبيــع المباشــر علــى ارض 

معــرض بغــداد الدولــي للفتــرة مــن 1-10 تشــرين الثانــي 2022.

الدورة )46( لمعرض بغداد الدولي 2022 
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احصائية بالجهات المشاركة في الدورات السابقة  لمعرض بغداد الدولي

1922111717

 93 منها 46
رشكة عربية

 87 منها 12
رشكة عربية

 91 منها 23
رشكة عربية

 221 منها
 93 رشكة

عربية

 233 منها
 66 رشكة

عربية

1211989

15315186118102

111157205232115

 10 منها
 7 رشكات

عربية

 42 منها
 3 رشكات

أجنبية

 63 منها
 4 رشكات

أجنبية

 91 منها
 23 رشكة

اجنبية

 178 منها
 43 رشكة

اجنبية

103129154312411

353384365431289

456513519743700

99351175610324,51104210553

482234433122,639746770

8976748172

مجموع الدول المشاركة رسميًا

الرشكات المشاركة ضمن أجنحة الدول

 الوزارات والجهات الحكومية اليت شاركت ضمن

اجنحتها الثابتة

 التشكيالت المشاركة ضمن االجنحة الثابتة عىل
ارض المعرض

الرشكات المحلية المشاركة بشكل مستقل

 الرشكات العربية واالجنبية المشاركة بشكل
مستقل

مجموع الرشكات العربية واالجنبية المشاركة

مجموع الجهات المحلية المشاركة

مجموع الجهات المشاركة

المساحة الداخلية المحجوزة م2

المساحة الخارجية المحجوزة م2

التشكيالت الحكومية المشاركة بشكل مستقل

الدورة 41التفاصيل
2014

الدورة 43
2016

الدورة 42
2015

الدورة 44
 2017

الدورة 45
2018

حجز المساحات للمشاركة حسب الطلبات المقدمة عن طريق نظام الحجز االلكتروني.. 1
البطاقات التعريفية للمشاركين.. 2
سمات الدخول الى العراق بالنسبة للمشاركين العرب واالجانب.. 	
خدمات حجز الطيران والفنادق.. 4
نقل المشاركين العرب واالجانب من المطار الى الفنادق ومن ثم الى المعرض وبالعكس.. 	
خدمة الحماية االمنية للمشاركين العرب واالجانب.. 6
تسهيل مهمة ادخال المعروضات عبر المنافذ الحدودية العراقية البرية والجوية والبحرية.. 7
خدمات االنترنت / الكهرباء / الماء / التكييف.. 	
اقامة الندوات والمؤتمرات التجارية واالقتصادية التي تقام على هامش المعرض.. 	

الخدمات التي تقدمها الشركة للمشاركين في دورات 
معرض بغداد الدولي 

7 مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العامل
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حجز المساحات للمشاركة حسب الطلبات المقدمة عن طريق نظام الحجز االلكتروني.. 1
البطاقات التعريفية للمشاركين.. 2
سمات الدخول الى العراق بالنسبة للمشاركين العرب واالجانب.. 	
خدمات حجز الطيران والفنادق.. 4
نقل المشاركين العرب واالجانب من المطار الى الفنادق ومن ثم الى المعرض وبالعكس.. 	
خدمة الحماية االمنية للمشاركين العرب واالجانب.. 6
تسهيل مهمة ادخال المعروضات عبر المنافذ الحدودية العراقية البرية والجوية والبحرية.. 7
خدمات االنترنت / الكهرباء / الماء / التكييف.. 	
اقامة الندوات والمؤتمرات التجارية واالقتصادية التي تقام على هامش المعرض.. 	

الخدمات التي تقدمها الشركة للمشاركين في دورات 
معرض بغداد الدولي 

7 مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العامل
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الموقـع الجغرافـي المميـز لمعـرض بغداد الدولـي داخل  بغـداد والعراق كونه يقـرب من النقطة . 1
صفـر لمركـز العـراق حيـث جعلـت منه حلقـة الوصل بيـن جانبـي العاصمة الكـرخ والرصافـة وممرا 
سلسـا لمعظـم مناطقهـا لقربـه مـن كراجـات النقـل التـي تربـط المحافظـات لنقـل المشـاركين 
المحلييـن والزائريـن وكذلـك الطريـق الدولـي السـريع المـؤدي الـى مطـار بغـداد الدولـي مـرورا 

بالمعـرض للوفـود الزائـرة والمشـاركة.

فرصـة االلتقـاء بالجهـات الحكوميـة الحريصـة علـى زيـارة المعـرض سـنويا إليمانها بضـرورة دعم . 2
القطـاع الخـاص واالرتقـاء بمسـتوى اداءه ليكـون رافـدا اقتصاديـا مهما لدعـم االقتصـاد العراقي 
فـي ظـل التوجـه العتماد اقتصاد السـوق الحـر بدال من القطـاع العـام وانحصار دور االخير لألشـراف 

علـى طريقـة االداء وتوفيـر الفـرص االسـتثمارية فـي معظـم المجاالت سـيما الخدمات.

االسـتفادة مـن االقبـال الهائـل والمتزايـد سـنويا لـزوار معـرض بغـداد والتـي شـجع علـى نموهـا . 	
وزيادتهـا وجـود االماكـن ذات الطابـع الجمالـي والتراثـي والسـياحي اضافـة الـى اماكـن للتبضـع 
بالسـلع العراقيـة والعربيـة والعالميـة معـززا ذلـك ارتفـاع مسـتوى الدخـل للفـرد العراقـي الـذي 
ينعكـس ايجابـا فـي االقبـال علـى الشـراء وحـرص ادارة المعـرض الجتذاب هـذا العـدد المتزايد من 

خـالل المحافظـة علـى طريقـة تقديـم الخدمـات للزائريـن.

يعتبـر معـرض بغـداد الدولـي اكبـر تجمـع ثقافـي اجتماعـي اقتصـادي نوعـي  ذا بعـد سياسـي . 4
يعكـس ايجابـا التطـور والتقـدم والحـرص علـى تقديـم كل مـا هو حديـث ويعـزز العالقـات الخارجية 

مـع كافـة دول العالـم بمختلـف مسـتوياتها.

يعتبـر معـرض بغـداد الدولي فرصـة ثمينة جدا للترويـج للصـادرات المحلية والسـلع االجنبية ويتيح . 	
المجـال امـام رجـال االعمـال لعقـد الصفقـات مباشـرة وتبـادل الخبـرات مـع نظرائهـم مـن الـدول 

االخرى.

معـرض بغـداد الدولـي فرصـة لالطـالع علـى احـدث مـا توصـل اليـه العالـم مـن تكنولوجيـا يمكـن . 6
اقتنائهـا مـن قبـل الغيـر.

اهم االسباب التي تدعوك للمشاركة في معرض بغداد الدولي

9مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العامل8 مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العالم

منحهـا االولويـة فـي حجـز القاعـات واالماكـن المتميـزة فـي أرض المعـرض, واعطائهـا الفرصـة . 1
الختيـار االماكـن المناسـبة إلقامـة أجنحتهـا مـن بيـن األماكـن الشـاغرة.

القيـام باإلجـراءات البروتوكوليـة الخاصة بالمشـاركات الرسـمية للدول وحسـب القواعـد المعمول . 2
بهـا في شـركتنا والتي تشـمل:

رفـع علـم الدولـة المشـاركة بين أعالم الدول المشـاركة قـرب البوابة الرئيسـية للمعرض وعند - 
مدخـل القاعـة التـي تحتضـن جناحها وداخـل الجناح وفـي أماكن اخرى مـن أرض المعرض.

اتاحـة الفرصـة لهـا إلقامـة مراسـيم االحتفـال باليوم الوطنـي والتي تشـمل رفع علـم البلدين - 
مـع عـزف النشـيد الوطنـي لهمـا بحضـور مسـؤولين مـن جنـاح تلـك الدولـة ودبلوماسـييها 
العامليـن فـي البـالد ومسـؤولين مـن شـركتنا باإلضافـة الـى الشـخصيات االخـرى التـي ترغـب 
بحضورهـم لهـذه المراسـيم مـع اقامـة فعاليـة خاصـة بهـذه المناسـبة داخـل أو خـارج أرض 

المعـرض كل ذلـك يتـم بالتعـاون والتنسـيق مـع شـركتنا.

اللقـاءات واالجتماعـات التـي ترغـب ادارة الجنـاح بعقدهـا سـواء داخـل أرض المعـرض أو خارجـه, . 	
مـع ابـداء التعـاون الكامـل بشـأن الترتيبـات االخـرى التـي يتطلبهـا عقـد مثـل هـذه اللقـاءات أو 

االجتماعـات.

تحظـى االجنحـة الرسـمية للـدول باالهتمـام االعالمـي أكثـر مـن غيرهـا مـن الجهـات المشـاركة, . 4
والذي يتمثل بزيارة وسـائل االعالم الى تلك االجنحة واجراء اللقاءات مع المسـؤولين والمشـاركين 
فيهـا, ونقـل اخبارهـا والفعاليـات والنشـاطات التـي تشـهدها عبر وسـائل االعالم وعلـى الصفحات 

الرئيسـة فـي الجريـدة اليوميـة لمعرض بغـداد الدولي.

االمتيازات التي تحظى بها المشاركات الرسمية للدول في 

دورات معرض بغداد الدولي
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الموقـع الجغرافـي المميـز لمعـرض بغداد الدولـي داخل  بغـداد والعراق كونه يقـرب من النقطة . 1
صفـر لمركـز العـراق حيـث جعلـت منه حلقـة الوصل بيـن جانبـي العاصمة الكـرخ والرصافـة وممرا 
سلسـا لمعظـم مناطقهـا لقربـه مـن كراجـات النقـل التـي تربـط المحافظـات لنقـل المشـاركين 
المحلييـن والزائريـن وكذلـك الطريـق الدولـي السـريع المـؤدي الـى مطـار بغـداد الدولـي مـرورا 

بالمعـرض للوفـود الزائـرة والمشـاركة.

فرصـة االلتقـاء بالجهـات الحكوميـة الحريصـة علـى زيـارة المعـرض سـنويا إليمانها بضـرورة دعم . 2
القطـاع الخـاص واالرتقـاء بمسـتوى اداءه ليكـون رافـدا اقتصاديـا مهما لدعـم االقتصـاد العراقي 
فـي ظـل التوجـه العتماد اقتصاد السـوق الحـر بدال من القطـاع العـام وانحصار دور االخير لألشـراف 

علـى طريقـة االداء وتوفيـر الفـرص االسـتثمارية فـي معظـم المجاالت سـيما الخدمات.

االسـتفادة مـن االقبـال الهائـل والمتزايـد سـنويا لـزوار معـرض بغـداد والتـي شـجع علـى نموهـا . 	
وزيادتهـا وجـود االماكـن ذات الطابـع الجمالـي والتراثـي والسـياحي اضافـة الـى اماكـن للتبضـع 
بالسـلع العراقيـة والعربيـة والعالميـة معـززا ذلـك ارتفـاع مسـتوى الدخـل للفـرد العراقـي الـذي 
ينعكـس ايجابـا فـي االقبـال علـى الشـراء وحـرص ادارة المعـرض الجتذاب هـذا العـدد المتزايد من 

خـالل المحافظـة علـى طريقـة تقديـم الخدمـات للزائريـن.

يعتبـر معـرض بغـداد الدولـي اكبـر تجمـع ثقافـي اجتماعـي اقتصـادي نوعـي  ذا بعـد سياسـي . 4
يعكـس ايجابـا التطـور والتقـدم والحـرص علـى تقديـم كل مـا هو حديـث ويعـزز العالقـات الخارجية 

مـع كافـة دول العالـم بمختلـف مسـتوياتها.

يعتبـر معـرض بغـداد الدولي فرصـة ثمينة جدا للترويـج للصـادرات المحلية والسـلع االجنبية ويتيح . 	
المجـال امـام رجـال االعمـال لعقـد الصفقـات مباشـرة وتبـادل الخبـرات مـع نظرائهـم مـن الـدول 

االخرى.

معـرض بغـداد الدولـي فرصـة لالطـالع علـى احـدث مـا توصـل اليـه العالـم مـن تكنولوجيـا يمكـن . 6
اقتنائهـا مـن قبـل الغيـر.

اهم االسباب التي تدعوك للمشاركة في معرض بغداد الدولي

9مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العامل8 مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العالم

منحهـا االولويـة فـي حجـز القاعـات واالماكـن المتميـزة فـي أرض المعـرض, واعطائهـا الفرصـة . 1
الختيـار االماكـن المناسـبة إلقامـة أجنحتهـا مـن بيـن األماكـن الشـاغرة.

القيـام باإلجـراءات البروتوكوليـة الخاصة بالمشـاركات الرسـمية للدول وحسـب القواعـد المعمول . 2
بهـا في شـركتنا والتي تشـمل:

رفـع علـم الدولـة المشـاركة بين أعالم الدول المشـاركة قـرب البوابة الرئيسـية للمعرض وعند - 
مدخـل القاعـة التـي تحتضـن جناحها وداخـل الجناح وفـي أماكن اخرى مـن أرض المعرض.

اتاحـة الفرصـة لهـا إلقامـة مراسـيم االحتفـال باليوم الوطنـي والتي تشـمل رفع علـم البلدين - 
مـع عـزف النشـيد الوطنـي لهمـا بحضـور مسـؤولين مـن جنـاح تلـك الدولـة ودبلوماسـييها 
العامليـن فـي البـالد ومسـؤولين مـن شـركتنا باإلضافـة الـى الشـخصيات االخـرى التـي ترغـب 
بحضورهـم لهـذه المراسـيم مـع اقامـة فعاليـة خاصـة بهـذه المناسـبة داخـل أو خـارج أرض 

المعـرض كل ذلـك يتـم بالتعـاون والتنسـيق مـع شـركتنا.

اللقـاءات واالجتماعـات التـي ترغـب ادارة الجنـاح بعقدهـا سـواء داخـل أرض المعـرض أو خارجـه, . 	
مـع ابـداء التعـاون الكامـل بشـأن الترتيبـات االخـرى التـي يتطلبهـا عقـد مثـل هـذه اللقـاءات أو 

االجتماعـات.

تحظـى االجنحـة الرسـمية للـدول باالهتمـام االعالمـي أكثـر مـن غيرهـا مـن الجهـات المشـاركة, . 4
والذي يتمثل بزيارة وسـائل االعالم الى تلك االجنحة واجراء اللقاءات مع المسـؤولين والمشـاركين 
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دورات معرض بغداد الدولي
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البناء واالعمار. 1
الكهرباء والطاقة . 2
الصناعة والتجارة. 	
المستلزمات الطبية والرعاية الصحية. 4
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 	
المصارف والـتأمين. 6
السيارات والمكائن. 7

الزراعة ومستلزماتها. 	
المواد الغذائية والتعبئة والتغليف. 	
المالبس والمنسوجات واالزياء. 10
االثاث والمفروشات. 11
السياحة والفندقة. 12
الطباعة واالعالن. 	1

القطاعات المشاركة:

اختصاصات المعرض

11 مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العالم

سلسلة لقاءات صحفية وتلفزيونية للشركات المشاركة في المعرض.. 1
اعالنات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ومحركات البحث العالمية.. 2
الرسائل النصية القصيرة ورسائل الترويج عبر البريد االلكتروني.. 	
االعالن في اهم الصحف والقنوات الفضائية ومحطات االذاعة.. 4
مجموعة من البنرات واعالنات الطرق الفتات باسم المعرض بالميادين واالماكن العامة.. 	
6 ..)VIP( طباعة  وارسال دعوات ال
االعالن عن المعرض من خالل الشاشات العمالقة المحيطة بارض المعرض.. 7
اصدار جريدة يومية حول نشاط الدول والشركات المشاركة والترويج لها.. 	

الحملة االعالنية



مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العالم10

البناء واالعمار. 1
الكهرباء والطاقة . 2
الصناعة والتجارة. 	
المستلزمات الطبية والرعاية الصحية. 4
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 	
المصارف والـتأمين. 6
السيارات والمكائن. 7

الزراعة ومستلزماتها. 	
المواد الغذائية والتعبئة والتغليف. 	
المالبس والمنسوجات واالزياء. 10
االثاث والمفروشات. 11
السياحة والفندقة. 12
الطباعة واالعالن. 	1

القطاعات المشاركة:

اختصاصات المعرض

11 مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العالم

سلسلة لقاءات صحفية وتلفزيونية للشركات المشاركة في المعرض.. 1
اعالنات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ومحركات البحث العالمية.. 2
الرسائل النصية القصيرة ورسائل الترويج عبر البريد االلكتروني.. 	
االعالن في اهم الصحف والقنوات الفضائية ومحطات االذاعة.. 4
مجموعة من البنرات واعالنات الطرق الفتات باسم المعرض بالميادين واالماكن العامة.. 	
6 ..)VIP( طباعة  وارسال دعوات ال
االعالن عن المعرض من خالل الشاشات العمالقة المحيطة بارض المعرض.. 7
اصدار جريدة يومية حول نشاط الدول والشركات المشاركة والترويج لها.. 	

الحملة االعالنية



مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العالم12

آلية المشاركة في الدورة )46( لمعرض بغداد الدولي 2022

انشاء حساب على الموقع.. 1
الدخول في الحساب وتأشير الموقع والمساحة المراد حجزها ضمن القاعة المطلوبة.. 2
ملء استمارة التسجيل بالمعلومات الخاصة بالجهة صاحبة الطلب وارسالها عبر الموقع.. 	
المشاركة عبر . 4 اليها طلب  التي وصل  المراحل  االجور ومتابعة  يمكن بعدها االطالع على فاتورة 

الحساب نفسه.
بعد موافقة قسم المعارض الداخلية وموافقة القسم الفني على طلب الحجز التي تظهر في . 	

الحساب, على الجهة صاحبة الطلب سداد اجور المشاركة ليتم بعدها تثبيت الحجز حيث أن أسبقية 
الحجز تعتمد على أسبقية الدفع.

المواد . 6 ادخال  واستمارة  الباج  اصدار  استمارة  ملء  المشاركة  الجهة  بإمكان  الحجز  تثبيت  وبعد 
واستمارة ادخال الكاميرا والالب توب التي تظهر في حسابها على الموقع.

)www.expo.iq( الدخول اىل موقع نظام الحجز االلكرتوني عىل شبكة االنرتنيت

للمزيد من المعلومات أو لالستفسار يرجى االتصال بنا على العنوان التالي:
الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية

00964 7800 728276

www.facebook.com/iraqifairs

iraqifairs@gmail.com

interior.fairs@yahoo.com

www.fairs.iq

13 مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العالم

واليت تشمل جميع الرشكات اليت تقوم بالعرض والرتويج للمنتجات المصنعة في العراق.

واليت تشمل جميع الدول والرشكات المحلية وغري المحلية اليت تقوم بالعرض والرتويج للمنتجات 
المصنعة خارج العراق.

اجور المشاركة 

أجور المشاركات المحلية:

اجور المشاركات غري المحلية

المساحة المسقفة

المساحة المسقفة

صفحة داخلية ملونة

صفحة الغالف الخلفية

صفحة الغالف الداخيل االوىل والثانية

صفحة الغالف الداخيل الخلفية االوىل والثانية

المساحة المكشوفة

المساحة المكشوفة

دينار عراقي للمرت المربع الواحد ارض فقط دون ديكور.

دوالر امريكي للمرت المربع الواحد ارض فقط بدون ديكور.

 200 $ او ما يعادلها بالدينار العراقي.

1500 $ او ما يعادلها بالدينار العراقي.

1000 $ او ما يعادلها بالدينار العراقي.

750 $ او ما يعادلها بالدينار العراقي.

 دينار عراقي للمرت المربع الواحد.

دوالر امريكي للمرت المربع الواحد.

 75.000

135

170 ملم×240 ملم

170 ملم×240 ملم

170 ملم×240 ملم

170 ملم×240 ملم

 50.000

75

مالحظة :
تضاف نسبة 10% من هذه األجور الى اجمالي المشاركة اذا كان الموقع المحجوز مفتوح من جهتين و20% اذا . 1

كان مفتوح من ثالث جهات. و 0	 % اذا كان مفتوح من أربع جهات.
2 . – االنترنيت   – )الكهرباء  خدمات  كأجور  والمكشوفة(  )المسقفة  المساحة  اجور  من   %	 نسبة  تستوفى 

الخدمات العامة(.
تستوفى نسبة 20% من اجور المساحة )المسقفة والمكشوفة( في حال قيام اي شركة بالبيع المباشر.. 	

اجور االعالن في الدليل الورقي للمعرض
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مساحة قاعات معرض بغداد الدولي المتاحة للحجز )مساحة القاعة الداخلية(

قاعة الترشيفات الكربى0

مخصصة لحجوزات الدورة 975046

مخصصة لحجوزات الدورة 46 1680

مخصصة لحجوزات الدورة 46 1711

مخصصة لحجوزات الدورة 46 1807.3

مخصصة لحجوزات الدورة 46 1526.25

مخصصة لحجوزات الدورة 46 1739.2

مخصصة لحجوزات الدورة 46 787.662

مخصصة لحجوزات الدورة 46 1428

مخصصة لحجوزات الدورة 46 2756.25

مخصصة لحجوزات الدورة 46 380.25

قاعة رقم 1

قاعة رقم 2

قاعة رقم 3

قاعة رقم4

قاعة رقم 5

قاعة رقم 7

قاعة رقم 8

قاعة رقم 9

قاعة رقم 16

قاعة رقم 17

قاعة رقم 20

قاعة الترشيفات الكربى

قاعة بغداد

قاعة نينوى

قاعة سامراء

قاعة الرافدين

قاعة بابل

قاعة حمورابي

قاعة عشتار

قاعة اربيل

قاعة اور

قاعة الزوراء

المالحظاتالمساحة م2اسم القاعةرقم القاعة

15 مهد الحضارات... تقدم وتحديات الستقطاب العامل
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