د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده
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مقرره تدویر نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان

تاریخ نشر )۲( :جوزا سال  ۱۳۲۱هـ.ش نمبر مسلسل ()۱۷۰۱

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد انفاذ مقررۀ تدویر نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان
شماره)۶( :
تاریخ۱۳۲۱/۲/۱۱ :
مقررۀ تدویر نمایشگاه پیشرفت های اقتصاد افغانستان که در جلسۀ مؤرخ  ۱۳۹۱/۲/۱۱شورای وزیران جمهوری
اسالمی افغانستان به داخل ( )۴فصل و ( )۲۲ماده تصویب گردیده است منظور است.
مادۀ دوم:
این مصوبه همراه با مقرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

AC

فهرست مندرجات
مقررۀ تدویر نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

مادۀ اول:

منظور وضع۱.........................................................

مادۀ دوم:

اهداف۱................................................... ..............

مادۀ سوم:

مرجع تدویر نمایشگاه۱...............................................

مادۀ چهارم:

کمیسیون نمایشگاه۲...................................................
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مواد

عنوان

فصل دوم

تدویر نمایشگاه

مادۀ پنجم:

طرز تدویر نمایشگاه۲.................................................
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مادۀ ششم:
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مادۀ هفتم:
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مادۀ هشتم:
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فصل سوم
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مادۀ دهم:

فعالیت اداره۳.............................................. ...........

مادۀ یازدهم:
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مادۀ دوازدهم:

برنامه های تشویقی۴................................................

مادۀ سیزدهم:
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فصل چهارم
احکام نهایی
مادۀ چهاردهم:
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مادۀ پانزدهم:
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مادۀ شانزدهم:
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مادۀ هفدهم:
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مادۀ هجدهم:
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مادۀ نزدهم:
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مقررۀ تدویر نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
منظور وضع
مادۀ اول:
این مقرره به منظور تنظیم امور مربوط به تدویر نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی در داخل و خارج کشور وضع
گردیده است.

اهداف
مادۀ دوم:
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اهداف این مقرره عبارتند از:

 -۱معرفی امتعه تولیدی داخلی در داخل و خارج کشور به منظور رشد اقتصاد ملی.
 -۲فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت بازاریابی امتعه صادراتی.
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 -۳تبادل تجارب در عرصۀ مناسبات اقتصادی بین المللی.
 -۴تشویق ،جلب و حذب سرمایه گذاران.

 -۵جلب کمک های مالی و تخنیکی مؤسسات ملی و بین المللی.

مرجع تدویر نمایشگاه
مادۀ سوم:

( ) ۱نمایشگاه های ملی وبین المللی با رعایت حکم مندرج مادۀ پنجم این مقرره توسط ادارۀ نمایشگاه پیشرفت های
اقتصادی می تواند در مرکز و والیات کشور نمایشگاه را تدویر نماید.
( )۲ادار ٔه نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی می تواند در مرکز و والیات کشور نمایشگاه را تدویر نماید.
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کمیسیون نمایشگاه
مادۀ چهارم:
( )۱به منظور ارایۀ م شوره های تخنیکی ،ارزیابی و تثبیت امتعۀ تجارتی با کیفیت جهت اشتراک در نمایشگاه های
خارج از کشور ،عقد قرارداد و اسناد تبلیغاتی ،کمیسیون ایجاد می گردد.
( ) ۲اعضای کمیسیون به پیشنهاد ادارۀ نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی و منظوری وزیر تجارت و صنایع تعیین می
گردد.

فصل دوم
تدویر نمایشگاه
طرز تدویر نمایشگاه
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مادۀ پنجم:

نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی ،در داخل و خارج کشور به پیشنهاد ادارۀ نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی و اتاق
تجارت و صنایع افغانستان به موافقۀ وزارت تجارت وصنایع تدویر می یابد.

مصارف تدویر نمایشگاه
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مادۀ ششم:

مصارف تدویر نمایشگاه و سایر محالت که امتعۀ ولیدی در آن نگهداری می شود به شمول مصارف انتقال بدوش
متقاضی تدویر آن می باشد.

حق به نمایش گذاشتن امتعۀ تولیدی
مادۀ هفتم:

وزارت ها ،ادارات ،مؤسسات ،سکتور خصوصی و مختلط و سایر اشخاص حقیقی و حکمی می توانند ،امتعۀ تولیدی
خویشرا در تفاهم با ادارۀ تدویر نمایشگاه در خارج از کشور به نمایش بگذارند.

معافیت محصول گمرکی
مادۀ هشتم:
( )۱امتعۀ تولیدی که به منظور نمایش در نمایشگاه ها به خارج از کشور و بعدا ٌ به داخل انتقال می یابد ،از تادیۀ
محصول گمرکی معاف می باشد.
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( )۲هرگاه امتعۀ تولیدی مندرج فقرۀ ( ) ۱این ماده به فروش رسد ،طبق احکام قانون تابع محصول گمرکی می باشد.

حضور عضو کمیسیون نمایشگاه
مادۀ نهم:
امتعۀ تولیدی در نمایشگاه ک شورهای خارجی با حض.ر داشت یک عضو کمیسیون یا یکی از مامورین خدمات ملکی
ادارۀ نمایشگاه انتقال و به نمایش گذاشته می شود.

فصل سوم
ادارۀ نمایشگاه
فعالیت اداره
مادۀ دهم:
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ادارۀ نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی در چوکات وزارت تجارت و صنایع فعالیت نموده و منبعد بنام ادارۀ نمایشگاه
یاد می شود.

وظایف و صالحیت خای ادارۀ نمایشگاه

AC

مادۀ یازدهم:

( )۱ادارۀ نمایشگاه دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:

 -۱طرح پالن های تدویر نمایشگاه ها در داخل و خارج کشوروتنظیم امور مربوط به آن.

 -۲همکاری الزم به منظور اشتراک مؤثر ادارات ذیربط تجارتی ،تولیدی ،معدنی و زراعتی کشور در نمایشگاه های
ملی و بین المللی وایجاد هم آهنگی الزم در زمینه.

 -۳تدویر کورس های آموزشی به منظور ارتقاع سطح آگاهی اشتراک کننده گان در نمایشگاه ها.
 -۴توحید و ارزیابی گزارشات اشتراک کنندگان در نمایشگاه های خارجی از کشور و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 -5ایجاد مرکز معلوماتی (دیتابیس) از تدویر نمایشگاه های داخلی و خارجی.
 -۶تأمین ارتباط در رابطه به تدویر نمایشگاه ها با ادارات نمایشگاهی کشورها و بخش های اقتصادی سفارت های
کشور های متحابه از مجرای دیپلوماتیک.
 -۷تدویر سیمینارها و فراهم نمودن زمینۀ مذاکرات اقتصادی ،تجارتی و اجتماعی بین اشتراک کنندگان داخلی و
خارجی در نمایشگاه ها.
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 -۸تعیین محل ،زمان ،ساحه و واگذاری سالون های نمایشگاه ،محل پارکنگ ،غرفه بندی و دیکوریشن و تنظیم
پروگرام بازدید از نمایشگاه های ملی و بین المللی در داخل کشور.
( ) ۲ادارات ذیربط مکلف اند طبق احکام قوانین ،سهولت های الزم خدمات بانکی ،مخابراتی ،صحی ،امنیتی و سایر
موارد مورد نیاز را در عدصه های مربوط فراهم نماید.

برنامه های تشویقی
مادۀ دوازدهم:
ادارۀ نمایشگاه جهت بلند بردن سطح عواید و تشویق عالقمندان می تواند برنامه های تفریحی و هوتلداری را فراهم و
سالون های مربوط را طبق الیحۀ جداگانۀ که به موافقۀ وزارت مالیه تنظیم می گردد ،به کرایه و اجاره بدهد.

بر قراری اتباط
مادۀ سیزدهم:
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ادارۀ نمایشگاه به منظور توسعۀ امتعۀ صادرا تی می تواند با نمایشگاه های کشور های خارجی ارتباط بر قرار سازد.

فصل چهارم
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احکام نهائی
محصول گمرکی
مادۀ چهاردهم:

امتعۀ که جهت اشتراک در نمایشگاه ها وارد کشور می گردد ،تابع احکام قانون گمرکات می باشد.

حق االمتیاز
مادۀ پانزدهم:
امور مربوط به حق االشتراک ،حق االمتیاز ،حق االجاره و حق الخدمت تدویر نمایشگاه ها توسط الیحۀ جداگانه تنظیم
می گردد.
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تمویل مصارف
مادۀ شانزدهم:
وزارت تجارت و صنایع می تواند به منظور تمویل مصارف تدویر و نمایشگاه رشد امور تجارتی و تجهیز نمایشگاه
به معیار های بین المللی ،و جوه مورد نیاز را در بودجۀ مربوط پیشبینی و طبق احکام قانون طی مراحل نماید.

عواید حاصله
مادۀ هفدهم:
( ) ۱عواید حاصله از تدویر نمایشگاه ها به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد.
( ) ۲وزارت ها ،ادارات ،مؤسسات ،سکتور خصوصی و مختلط و سایر اشخاص اشیای مربوط را جهت نمایش به
نمایشگاه می گذارد ،عواید حاصلۀ ناشی از فروش آن طبق احکام قانون متعلق به آنها است.

مادۀ هجدهم:
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قرارداد تدویر نمایشگاه با کشور خارجی

( ) ۱قرارداد تدویر نمایشگاه در افغانستان با کشور های خارجی با رعایت حکم مندرج فقرۀ ( )۱مادۀ چهارم و مادۀ
پنجم این مقرره ترتیب و عقد می گردد.
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( )۲قرارداد مندرج فقرۀ ( )۱این ماده از طرف ادارۀ نمایشگاه و نمایندۀ باصالحیت متصدی تدویر کنندۀ نمایشگاه به
کی از لسان هاس رسمی کشور و لسان انگلیسی در دو نقل ترتیب گردیده و دارای اعتبار یکسان حقوقی می باشد.

وضع لوایح
مادۀ نزدهم:

وزارت تجارت و صنایع می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این مقرره لوایح را وضع نماید.

انفاذ
مادۀ بیستم:
این مقرره از تاریخ نشر در در جریدۀ رسمی نافذ گردیده و با انفاذ آن ،مقررۀ ادارۀ نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی و
اجتماعی جمهوری افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۶۸۶سال  ۱۳۶۷و سایر احکام مغایر آن ملغی شمرده
می شود.
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