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تلفون٢٣٣٣٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
لومړی کال ) (١٧ګڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه
شنبه د قوس )(٢٨

د حکومت د پٻښو د اداری قانون.
د والياتو د اداری ټولنو قانون.
د فتوی او تقنين د اداری قانون.
د څارنوالی د چارو د سمښت قانون.
د عسکری د مکلفيت  ٧نمبر مبل
د دايمی نندارتونو اليحه.

 ١٣۴٣ھجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه )(١٧

اليحه غرفه ھای نمايش دايمی
بمنظور توسعه و تحکيم مناسبات تجارتی با دول متحابه وبرای اينکه تجار و مؤسسات تجارتی و صنعتی افغانستان از
توليدات و نوعيت و نرخھای امتعه ممالک ديگر مسبوق شده و اجناس طرف ضرورت مملکت را بمراجع آن مطابق به
مقررات فرمايش بدھند ،بدول متحابه و يا موسسات خارجی که از طرف دول متبوعۀ خود رسما ٌ معرفی شوند اجازه داده
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ميشود تا با در نظر گرفتن شرايط مواد آتی الذکر غرفه ھای نمايش دايمی در افغانستان افتتاح نمايند.

ماده اول -غرفه ھای نمايش دايمی غرفه ھای اند که خارج از نندارتون ھای ملی و بين المللی برای مدتيکه درخواست
کننده تقاضاء ميکند بصورت ثابت فعال در کابل داير ميشود.

ماده دوم -باساس اين اليحه اجازه افتتاح غرفه نمايش در افغانستان با آن ممالکی داده خواھد شد که به افغانستان رويه
افتتاح بالمثل داشته عندالمراجعه برای افغانستان نيز اجازه افتتاح غرفه نمايش دايمی بدھند.

ماده سوم -قبل از اقدام به توريد اموال برای غرفه نمايش بائيست لست اموال با تشريح مقدار و نوعيت اموال در چھار نقل
برای کسب اجازه و موافقه به توريد اموال بوزارت تجارت سپرده شود.

ماده چھارم -اموال غرفه نمايش ماھيت تجارتی نداشته بفروش رسيده نميتواند متصديان غرفه ميتوانند اموال مربوط غرفه
را ھرگاه خواسته باشند به مملکت خود واپس ارسال و يا به يکی از موسسسات خيريه افغانی اھدأ نمايند.

ماده پنجم -چون توريد اموال برای غرفه نمايش در افغانستان محض برای نمايش ميباشد از پرداخت حقوق گمرکی معاف
ميباشد ولی برای تشريح اموال مذکور بايد مراتب آتی بجا آورده شود
الف -اموال غرفه ھا از طريق گمرک باستيذان وزارت تجارت به غرفه انتقال داده شده و تا وقتيکه ھيئات تشريح اموال در
غرفه حاضر نباشد صالحيت داران غرفه اجازه باز کردن صناديق و بسته ھای محتوی اموال را ندارد.
ب -تشريح اموال در غرفه تحت نظر نمايندگان وزارت تجارت و گمرک کابل بعمل ميايد.
ج -ھيئات مذکور مؤظف است حين تشريح لست اموال را با قيمت آن در چھار نقل ترتيب نمايند.

ماده ششم -در صورت اھدا کردن سامان بيکی از دواير دولتی يا تصدی افغانی صالحيت داران غرفه مکلف اند لست اين
اموال را در چھار نقل بوزارت تجارت سپرده بعد از کسب موافقه و اجازه وزارت تجارت اموال مذکور را تحويل نمايد.
ماده ھفتم -متصديان غرفه اگر خواسته باشند تماما ً و يا يک قسمت از اموال موجود غرفه را واپس به مملکت خود بفرستند
بايد قبال لست مفصل اين اموال را که شامل تشريح نوع و قيمت مال با ذکر تاريخ ورود باشد به چھار نقل ترتيب و يکماه
قبل از تاريخ خروج بوزارت تجارت بسپارند تا اقدامات الزمه برای خروج اموال مذکور بعمل آورده شود.
ماده ھشتم -به تطبيق اين اليحه وزارت تجارت مکلف ميباشد.
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