وزارة التجارة

الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية
BIF

شروط وتعليمات المعارض المتخصصة 7102 /

التي تقام من قبل المنظم المحلي والغير محلي داخل وخارج ارض المعرض
 .0تقديم الطلب:
على الجهة الراغبة بتنظيم المعرض المتخصص تقديم طلب إقامته مباشرة إلىى ذى ا الشىرمة مر قىة بىه تراي ت ىجي

الشرمة تالمصادي عليها ح ب القانتن مع د ار ة عن المعرض تتضمن ما يلي:
 ا م المعرض تممان تتاريخ اقامته. -التخصص العام للمعرض تالتخصصات الفرعية.

 الجهات الراعية ت المشر ة ت المتعاتنة ي اقامة المعرض الحمتمية تالغير حمتمية تدترذا ي لك. -الم احة المطلتب حجزذا إلقامة المعرض.

 خطة الت تيي تالترتيج للمعرض تالجهات تالمعرتضات التي يتم الترميز عليها. شعار المعرض. -بعد حصت المتا قة على إقامة المعرض يتم تنظيم لك بعقد 0

 .7مستحقات الشركة المالية عن المعارض المتخصصة المقامة في البالد من قبل جهات اخرى:
ت ىتت ي الشىرمة المبىالل التاليىىة عىن مى متىىر مربىع مىن الم ىاحا ت المحجىىتزة عليىا ىي المعىىارض المقامىة علىى ارض معىىرض

بغداد الدتلي بعد قياس الم احة من قب لجنة ال رعة:

 00دتالر امريمي ا ا مان مجمتع الم احات المحجتزة عليا ي المعرض المغطاة تالممشت ة ( )0000م 2ات اق . 00دتالر امريمي ا ا مان مجمتع الم احات المحجتزة عليا المغطاة تالممشت ة ( )2000-0000م.2 00دتالر امريمي ا ا مان مجمتع الم احات المحجتزة عليا المغطاة تالممشت ة ( )0000-2000م.2 00دتالر امريمي ا ا مان مجمتع الم احات المحجتزة عليا المغطاة تالممشت ة ( )0000-0000م.2 00-دتالر امريمي ا ا مان مجمتع الم احات المحجتزة عليا المغطاة تالممشت ة امثر من ( )0000م.2

 -ت تت ى ن بة  % 0من االجتر اعالا ماجتر خدمات ( مهرباء – االنترنيت – خدمات عامة ) 0

 ت تت ي الشرمة ن بة  %00من قيمة ال عر المعلن من الم احات المحجتزة عليا المغطاة تالممشت ة ي المعارضالمتخصصة المقامة ي المحا ظات (عدا اقليم مرد تان) بعد قياس الم احة من قب لجنة ال رعة.

 يقتم المنظم بد ع اجىتر المعىرض ماملىة با ىم الشىرمة العامىة للمعىارض تالخىدمات التجاريىة العراقيىة ىي مقىر الشىرمة ا امانت االجتر بالدينار العراقي اما ا ا مانت بالدتالر يتم الد ع لدى ( مصىر الرشىيد  /ىرع معىرض بغىداد الىدتلي ىرع
 020/رقىىم الح ىىاب (  )00000باالضىىا ة الىىى ( المصىىر الع ارقىىي للتجىىارة  )TBIرقىىم الح ىىاب (-000000-000
 )0002تيتحم المنظم ما ة عمتالت التحتي المصر ية 0

 .3الديكــور:
يىىتم ا ىىتخدام الىىديمتر الخىىاص بشىىرمتنا لقىىاء مبلىىل  01دتالر للمتىىر المربىىع التاحىىد با ىىتخدام ممتنىىات الجنىىاه الجىىاذز (المتمثى
باألعمدة تال ار طات األلمنيتم للهيم ت لتاه الميالمين األبيض للجدران تماربت االرضيات) و 33الف دينار بنفس التفاصىي

تبىىدتن الماربيىىت  ،ت ىىي حىىا رغبتهىىا تنفيى ديمىىتر خىىاص بهىىا دتن االعتمىىاد علىىى الىىديمتر (الجنىىاه الجىىاذز) المجهىىز مىىن قبى
الشرمة يتم ا تيفاء مبلل ( )00دتالر عن م متر مربع من م ىاحة الجنىاه للىديمتر المميىز ت( )20دتالر عىن مى متىر مربىع
بالن بة للديمتر العادي ت بدتن ديمتر.
يشم الديمتر المنف من قب الشرمة المتاد التالية:

- 0منضدة ( )0م 2عدد (.)0
- 2مر ي بال تك عدد (.)2
 - 0لة مهمالت عدد (.)0

- 0المتميت للجناه تالممر المقاب للجناه 0

- 0تراميب انارة ( )spot lightعدد ( )0بقدرة اجمالية ( )000تاط.
- 0مأخى مهربىاء ( ىيار مهربىا ي) بطىت ( )0م بقىدرة ( )0مبيىر عىدد ( )0ت ىي حالىة طلىب مهربىاء اضىا ية يىتم احت ىاب
مبلل (  )01111عشرة ال

دينار للمنظم المحلي ت(  ) 01دتالر للمنظم الغير محلي عن م امبير زيادة 0

- 0ا ىىم الشىىرمة المشىىارمة ىىي المعىىرض باللغىىة العربيىىة علىىى شىىم

ىىتيمر الصىىي بىىاللتن األ ىىتد علىىى لتحىىة ميالمىىين،

تيممن متابة اال م باللغة االنمليزية يضا بناء على طلب المىنظم تيممىن تضىع اال ىم مثىر مىن مىرة ح ىب مىا يتطلبىه
متقع تم احة الجناه.
مالحظـــــــة :المتاد عالا ذي للجناه المجهز بم احة ( )9م 2ت ي حالة زيادة الم احة لتمىتن مضىاعفات العىدد ( )9تضىا
لها المتاد بشم مضاع  .ما ي حا زيادة الم احة باق من ( )9م 2ال تضا

ي مادة من المتاد المدرجة عالا ،ت ىي

حا رغبة الجهة المنظمة بمناضد ت م ار ي اضا ية يىتم احت ىاب جىتر اضىا ية عىن لىك بمقىدار (  )01111عشىرة الى

دينار عن م منضدة ت( )0000خم ة ال

دينار عن م مر ي ا ا مان المنظم محلي ت عشرة دتالرت عن م منضدة

تخم ة دتالرات عن م مر ي ا ا مان المنظم غير محلي تعن م

ترة المعرض.

 -ال ي ىىمب باحىىداث ي ض ىرار بممتنىىات الجنىىاه مالتثقيىىب ت المىىبس ت الطىىالء ت التلىىتين ت المتابىىة عليهىىا ت ي ضىرار

عىن لصىىي الملصىقات  .ت تنفيى عمىىا انشىا ية قريبىىة منهىىا ت اضىا ة مقىىاطع اليهىا لزيىىادة االرتفىىاع ت ا ىتخدام جىىدران الجنىىاه
لتعليي معرتضات ثقيلة التزن ما يؤدي الى عدم ا تقرار الديمتر تيحي لشرمتنا ازالتها تيتحم المنظم تمالي

األضرار التىي

قد تلحي بها علىى ن تحت ىب بملفىة ممتنىات الجنىاه الجىاذز المعتمىدة لىدى شىرمتنا مضىا ا لهىا ي مبلىل تىراا شىرمتنا ضىرتريا
تعلى المنظم ت ديد ذ ا االجتر قب الحصت على براءة ال مة من ق ام الشرمة المعنية.

 الجهة الراغبة بتنفي ديمتر الجناه المميز لمعرضهم عليهىا عىرض تصىميم الىديمتر علىى شىعبة التصىاميم ىي الق ىم الفنىيي الشرمة ال تحصىا متا قتىه قبى البىدء بالتنفيى ت ىي حالىة تجىتد مالحظىات عليىه ينبغىي األخى بهىا مىن قبى المىنظم تال يىتم

ت ىىليم المتقىىع للمىىنظم اال بعىىد المصىىادقة النها يىىة علىى التصىىميم تالتىىي تىىتم بنىىاءا علىىى م ارعىىاة جتانىىب ال ىىالمة تعىىدم االض ىرار
بالقاعة تعدم التأثير على باقي المنظمين 0

 -تمىىتن ىىاعات العم ى لتنفي ى الىىديمتر المنف ى مىىن قب ى المىىنظم (  ) 02ىىاعة يتميىىا تبىىد مىىن ال ىىاعة الثامنىىة صىىباحا تحت ىى

ال ىىاعة الثامنىىة م ىىاء تعلىىى الجهىىة المنظمىىة للمعىىرض االنتهىىاء مىىن تنفيى ديمترذىىا قب ى بىىدء المعىىرض بمىىا اليقى عىىن ( ) 00
اعة ت لك لف ب المجا العما تنظي

القاعة ت رشها بالماربت ت ي حا ا تمرار العم بعد ذ ا المتعد يىتم ىرض غ ارمىة

مقدارذا(  ) 0000000مليتن دينار ا ا مان المنظم محلي ت(  ) 0000ال
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دتالر ا ا مان غير محلي 0

 ىي حالىة زيىادة ارتفىاع الىديمتر المميىز عىن (  ) 0م يىتم احت ىىاب اجىىتر اضىىا ية عىىن لىىك بمقىىدار (  ) %00مىىن اجىىترالم احة عن م متر زيادة ي االرتفاع 0

 .0التأمينــات:

حىىا تتقيىىع عقىىد إقامىىة المعىىرض يقىىتم المىىنظم بت ىىديد مبلىىل ( )20000000عشىىرين مليىىتن دينىىار ع ارقىىي للمىىنظم المحلىىي
ت 20ال

دتالر للمنظم الغير محلي لضىمان ح ىن التنفيى تيصىادر مبلىل التأمينىات ىي حالىة عىدم إقامىة المعىرض دتن عى ر

مشرتع تباالممان تأجي المعرض تبمتا قة خاصة من قب ال يد المدير العام تح ب ما تقتضيه الضرترة .

 .3الخرائط والتصميم:
ي حالة حجىز قاعىة ماملىة مىن قبى المىنظم يؤخى بنظىر االعتبىار ان ال تتجىاتز الم ىاحة الشىاغرة  %20مىن الم ىاحة المليىة
المممن اشغالها على ان يمتن عرض ممر الصيانة  0متر تممرات المشاة  0متر عدا الممر الر ي ي المقاب للباب الر ي ىية
من المممن ان يمتن بعرض  0متر تبخال ه تح ب ضمن ال رعة 0
 -ان الق م الفني إلدارة الشرمة م ؤت عن تحديد القاعة المال مة للمعرض تح ب طبيعة المعرتضات تالمشارمة.

 تقتم الجهة المنظمة بتزتيدنا بمخطط الديمتر لعرضها تا تحصا متا قتنا عليه قب البدء بتنفي ا بالمعىايير التاليىة (عىرضالممرات الت طية 0م تعرض الممر الخدمي 0م ).
 -تشم ال رعة ما ة الم احات الم تغلة ( ما يتريا  -م جد  -اإلدارة تاال تعالمات) تم لك خدمات المشىارمين مىع الشىرمة

التي تبث خدمة األنترنيت  -اإل اعة الداخلية تالى اخرا.

 .6الحراسة والتنظيف والعاملين:
ىىي حالىىة إقامىىة المعىىرض داخى ارض معىىرض بغىىداد الىىدتلي ىىأن الجهىىة المنظمىىة م ىىؤتلة عىىن ح ار ىىة األجنحىىة قبى ا تتىىاه

المعىىرض تخاللىىه تالشىىرمة العامىىة للمعىىارض تالخىىدمات التجاريىىة العراقيىىة م ىىؤتلة عىىن الح ار ىىة الخارجيىىة للمعىىرض إمىىا ىىي
حالة إقامته خارج ارض المعرض الجهة المنظمة تتحم م ؤتلية الح ار ة ماملة.
تتحمى الجهىة المنظمىة م ىؤتلية تنظيى

القاعىة الخاصىة بمعرضىها تاألرتقىة القريبىة مىن القاعىة تالحمامىات الم ىتخدمة مىن

قب المعرض تاثناء تبعد انتهاء المعرض ..
مما يجب ا تحصا متا قة شرمتنا على العاملين ي الجناه خال التهي ة تاإلعداد للمعرض تاعالمنىا ىت ار عىن ي حادثىة

تحص لمعرتضاتها تممتلماتها.

 يتم ت ليم القاعة الى المنظم قب متعد ا تتاه المعرض بمدة  00يتم. -يىتم ت ىليم القاعىة خاليىة مىن جميىع المعرتضىات تممتنىات الجنىاه شىاملة التنظيى

بعىد انتهىاء المعىرض بمىدة اقصىىاذا

( )00عشرة ايام تبخال ه تتحم الشرمة المنظمىة غ ارمىة تأخيريىه قىدرذا ( )0000000مليىتن دينىار ع ارقىي عىن مى

يتم تأخير.

 على ما ة المنظمين للمعارض المتخصصة االطالع على التعليمات الممرمية تقا مة الممنتعات المتجتدة علىى المتقىعااللمترتني للشرمة متن معرض بغداد الدتلي منطقة ممرمية 0
ال ي مب بإخراج المعرتضات بعد انتهاء المعرض ما لم يحص المنظم على براءة مة من الممارك تمن الق م الماليتالق م الفني ي الشرمة عن ت ديد جتر المشارمة تالخدمات تاي اضرار قد تحدث ي ممتنات الجناه الجاذز 0
تقتم الشرمة باعداد متىاب ت ىهي مهمىة دخىت المعرتضىات الىى الهي ىة العامىة للممىارك تبىدترذا تقىتم بىالتعميم علىى
المنا الحدتدية لت هي عملية دختلها تار الها الى ممرك معرض بغداد الدتلي ات الى ممان اقامة المعرض خىارج
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ارض معىىرض بغىىداد .تيشىىترط ان يمتىىب المىىنظم ا م المعرض تتاريخ اقامته تممانىه علىى الصىناديي تعلىى تثىا ي
شحن المعرتضات (المنا ت) الخاص بالمعرتضات 0

 تمتن اجتر تأجير ال ار عات الشتمية العا دة لشرمتنا لغرض نق المعرتضات داخ ارض المعرض ت ي االتي: 71111دينار لل اعة التاحدة.

 ار عة ( )0طن: -ار عة ( )0طن:

 0 0سمات الدخول

 31110دينار لل اعة التاحدة.

ي حالة تجتد مشارمين يرغبتن بالحصت على مات الدخت الى التطن على المنظم ار ىا متىاب يتضىمن ا ىم
المشىىارك ترقىىم ج ىتازا مىىع ن ىىخة مصىىترة مىىن ج ىتاز ال ىىفر تيفض ى

ن يىىتم لىىك قب ى ( )00يىىتم مىىن بىىدء المعىىرض

ليت نى لق م العالقات اتخا الالزم ال تحصا ال مات المطلتبة عدا متاطني تريا تنيجيريا قب ثالثة شهر.

 . 8أحكام عامة
تزتيد شرمتنا بأ ماء الشرمات المشارمة تعناتينها تنتع منتجاتها ليت نى لنا بيان متقفها من القا مة ال تداء.
 ال ي مب بأي تغيير ي ارضية قاعات العرض تال ي مب بأجراء ي تعدي ات اضا ة ي نقاط تغ ية المهرباءتالماء تتتحم الجهة المنظمة تمالي

الصيانة تاالضرار التي قد تنجم جراء لك 0

 ىىي حالىىة رغبىىة الجهىىات المشىىارمة بإدخىىا م ىتاد مىىن ىىرتع الشىىرمات يىىتم لىىك بمتىىاب ر ىىمي مثبتىىة يىىه الم ىتادت عدادذا التي يراد إدخالها تتخرج يضا بمتاب من الشعبة التجارية لمي ال تتم مصادرتها من الممارك.
 ت تحص متا قة الشرمة ي حالة الرغبة بإجراء عاليات ت م ابقات 0 يحي للشرمة إلغاء المعرض ت تأجيله ي حالة الظرت -يقتم المنظم باإلعالن عن معرضه بالصح

القاذرة الخارجة عن رادتها.

تالمجالت تالقنتات الفضا ية.

 على المشارك إدخا المعرتضات تامما ترتيبها ي الجناه قب ( )00اعة من ا تتاه المعرض. تمنع الشرمات اإل ار يلية تالشرمات الم جلة بتداء ي إ ار ي من المشارمة ي المعرض. ي حالة حدتث ي خطا ي تف ير شرتط تتعليمات المشارمة الن خة المدتنة باللغة العربية ذي المعتعليها تتعتبر مدينة بغداد ممان ت ديد األجتر تالتحميم تالت تية القضا ية 0

العراي  -بغداد – المنصتر ص.ب 0000
IRAQ-BAGHDAD-ALMANSOUR P.O BOX 6188
E-mail :iraqifairs@gmail.com
http://fairs.mot.gov.iq
www.facebook.com/iraqifairs
Mobile:07800728276
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