عقد اقامة معرض
الطرف االول :شركة معرض اربيل الدولي و المتمثلة بالسيد (سوران قادر عزيز)
المشرف العام.
الطرف الثاني  :شركة(
)

) و يمثلها السيد (

اتفق الطرفان على تنظيم معرض (
) وفق الشروط التالية:
من (

) للفترة

الطرف االول:
يلتزم الطرف االول بما يلي :
 -1تسهيل مهمة دخول العارضين و الزوار عن طريق مطاري اربيل و
السليمانية و كذلك القادمين برا من المنافذ العائدة لحكومة اقليم كوردستان.
 -2تسهيل مهمة دخول البضائع و المعدات العائدة للشركات المشاركة في
المعرض و ذلك عن طريق مفاتحة الجهات ذات العالقة في الدوائر الكمركية
لتسهيل دخولها عن طريق المنافذ الحدودية التابعة لحكومة اقليم كوردستان.
 -3دعوة المؤسسات و رجال االعمال و ممثلي حكومة االقليم و حكومة
المركزية لحضور المعرض.
 -4تهيئة المعرض من النواحي التالية (خدمات الماء – دورات المياه – تنظيف
المعرض و الساحات الخارجية).
 -5توفير الطاقة الكهربائية بمقدار ( 2ميكاواط) و البديل في حالة انقطاعها
بمولدات ذات نفس القدرة.
 -6تهيئة قاعة االفتتاح و المؤتمرات مجهزة و معده بأجهزة الترجمه و الصوت
و االنارة.
 -7تغطية كافة مصاريف المتعلقة بالجانب االمني للمعرض.
 -8يتم تحديد اوقات الدوام الرسمي في المعرض بأتفاق الطرفين و بالتنسيق مع
اللجنه االمنية التي تتولى حماية المعرض.
 -9توفير خدمات االنترنت داخل المعرض من قبل شركة ( )Fastlinkحصرا و
حسب العقد المبرم معهم و ال يجوز ألي طرف اخر القيام بهذه الخدمات.
نشر المعلومات عن المعرض في موقع االلكتروني الخاص به.
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تسليم صالة المعرض الى الطرف الثاني قبل موعد المعرض ب ()7
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ايام بشكل رسمي و بموجب محضر استالم و تسليم و على الطرف الثاني
1

اخالء صالة المعرض من كافة موجوداتها و خاليا من النواقص و االضرار
خالل فترة اربعة ايام من تأريخ انتهاء المعرض و بعكسه تفرض غرامة
مالية قدرها ( $ )1000يوميا.
تهيئة الكافتيريا مع توفير المستلزمات الضرورية ضمن موقع
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المخصص و تتولى القيام بتقديم الخدمات المطلوبة اثناء اقامة المعارض.

التزامات الطرف الثاني:
 -1تقديم قوائم باسماء الشركات المشاركة بفترة ال تقل عن شهر قبل موعد افتتاح
المعرض و تقديم تقارير دورية عن سير عمليات التسويق بشكل دوري و
كذلك الحال بخصوص الشركات باالضافة الى خارطة المعرض و ذلك عن
طريق االيميل (.)info@erbilfair.com
 -2يتحمل الطرف الثاني كافة مصاريف التسويق – الدعاية و االعالن و االعالم
لكافة المحافظات التابعة للحكومة المركزية و تغطيه االعالم في اقليم
كوردستان في القنوات الفضائية و الصحف و الجرائد الرسمية المحلية و تبدأ
الحمله االعالميه للمعرض داخل االقليم قبل شهر من موعد افتتاح المعرض.
 -3يلتزم الطرف الثاني بتصميم (البروشور – دليل المعرض – الباجات –
بوسترات و بطاقة الدعوة و اللوحات االعالنية و كافة االمور المتعلقة
بالدعاية و االعالم ) على ان يتضمن جميع المطبوعات باللغات الرسمية
(عربي – كردي – انكليزي) و ان يتم عرضها على الطرف االول و
استحصال الموافقة االصوليه بشكل تحريري.
 -4يلتزم الطرف الثاني بنشر معلومات عن طرف االول من خالل موقعه
االلكتروني الذي يمتلكه.
 -5ال يحق للطرف الثاني التعاقد مع طرف ثالث لتنفيذ التزاماته المذكوره في هذا
العقد اال بموافقه و علم الطرف االول و بعكسه يعتبر العقد الغياَ.
 -6على الطرف الثاني تهيئة قائمة بأسماء الدول المشاركة لغرض تهيئة االعالم.
 -7على الطرف الثاني تهيئة خارطه توضيحيه للمعرض و توزيعها مع دليل و
بروشور المعرض لغرض االستدالل.
 -8يمنع منعا باتا احتساب مبلغ التأمينات المدفوعة و البالغة  %40من قيمة العقد
في حالة تأجيل اقامة المعرض او دمجها مع معرض اخر مهما كانت االسباب
بأستثناء الظروف القاهرة.
 -9ال يجوز تغير صالة المعرض بعد توقيع العقد باي حال من االحوال و عند
الضرورة و توفر القاعة االخرى يستوجب دفع المبلغ المتفق عليه بموجب
العقد و بموافقة الطرف االول.
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ال يجوز مشاركة شركات من غير االختصاص المثبت في العقد و
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يحق للطرف االول منع ذلك.
على الطرف الثاني ارسال قوائم بأسماء الوافدين من خارج العراق
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للمشاركة في المعرض قبل موعد اقامة المعرض ب ( )20يوماَ ,بعكسه ال
تتحمل ادارة المعرض مسؤولية التأخير.
تخصيص جناح بمساحة  4 × 3لمركز مديرية الكمارك في ارض
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المعرض لتأمين تسهيل ادخال البضائع الى المعرض و اكمال معامله ما يتم
بيعها من االليات و المكائن و السيارات التي تخضع للرسوم الكمركية و
ارجاع ما يتم طلبه من قبل الشركات المشاركة.
تخصيص مساحة ()45م 15×3( 2مجهزة) للطرف االول مجانا َ و
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ذلك لمشاركة الدوائر الحكومية و بعض الجهات الضرورية االخرى.
في حالة اقامة معرضين مختلفين في صالة رقم  1و  2في ان واحد
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اليحق الي من المنظمين االعتراض على ذلك.

الشروط الماليه:
)  $عن ايجار
 -1يدفع الطرف الثاني الى الطرف االول مبلغ (
الصالة رقم ( )1و البالغة مساحتها 10000م 2بضمنها المساحة الخارجية.
 -2يدفع الطرف الثاني الى الطرف االول تأمينات نقدية بمقدار ( )40%من
ايجار الصاالت المؤجرة عند توقيع العقد ,و يتم مصادرتها في حاله االخالل
بالعقد و عدم تنظيم او تنفيذ المعرض و يسجل ايرادا َ لحساب الطرف االول
اال في حالة وجود ظروف قاهرة خارجة عن ارادة الطرفين فتعاد اليهم مبلغ
التأمينات.
 -3يقوم الطرف الثاني بدفع ( )40%من مبغ المتبقي قبل موعد المعرض بشهر
و الباقي ( )20%قبل اقامة المعرض ب( )7سبعة ايام بخالفه يتحمل الطرف
الثاني غرامة تأخيرية قدره ( )1000الف دوالر عن كل يوم تأخير.
 -4على الطرف الثاني دفع مبلغ  $5000كتأمينات التنظيف و االضرار و يعاد
المبلغ الى الطرف الثاني بعد انتهاء المعرض خاليا َ من النواقص و االنقاض و
بعكسه يقوم الطرف االول بأكمال النواقص و تنظيف االنقاض من مبلغ
التأمينات.
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 يتألف هذا العقد من اربعة صفحات.
وقع في اربيل بتأريخ
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سوران قادر عزيز
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