ضوابط افتتاح مراکز تجاری عربی و خارجی (مجتمع تجاری) داخل عراق
مرجع صدور مجوز:
شرکت نمایشگاههای بین المللی و خدمات تجاری
مفهوم مرکز :
شخص حقیقی یا حقوقی که برای کاالهای کشور خود ( عربی یا خارجی ) در داخل عراق قصد دارد برای وارد کننده
یا مصرف کننده معرفی و تبلیغ کند واین مرکز شامل مجموعه ای از تولیدات یک کشور خواهد بود
که با معرفی هیئت دیپلماتیک ان کشور میتواند برای داخل عراق اقدام کند معرفی مرکز در محل سایت نمایشگاه
صرفا برای نمایش است ولی خارج از محدوده سایت نمایشگاه امکان فروش خواهد بود
نکته  :در صد تولید و ساخت کال در کشور خارجی باید  % 40باشد
دستور العمل های الزم اجرا برای موافقت افتتاح مرکز
ارائه درخواست از طرف هیئت دیپلوماتیک ان کشور در عراق که اعالم رغبت خود به افتتاح مرکز تجاری برای نمایش
کاالهای خود
تعین مکان اجرا مرکز تجاری که اگر در نمایشگاه بین المللی بغداد باشد ویا مکان دیگرخارج از نمایشگاه ( با امکان
صالحیت نمایشگاه در اختیار مکان استراتیجیک وبرای تجار وتولید کنندگان عراقی ورود اسان باشد )
تعین تعداد کارکنان وتابعیت انها
تعین شکل ساختار ( مرکز در یک طبقه ویا طبقات متعدد باشد )
کاالهای نمایش شده در مرکز باید ممنوع الورود به عراق نباشد
اجازه افتتاح مرکز تجاری
اجازه افتتاح مرکز تجاری به کشور های عربی و خارجی بعد از دارا بودن شروط فوق به مدت دو سال در قبال مبلغ (
 ) 10000دالر ودر صورت تمدید مبلغ (  ) 1000دالر دریافت میشود(این مبلغ صرفا برای صدور مجوز افتتاح میباشد )
کاالهای وارد شده در مرکز تجاری بر حسب ضوابط و قوانین عراقی داخل کشور میباشد

مرکز تجاری برای تبلیغ و ارائه کاالی دولت مربوطه انجام واین کاال باید مطابق استاندارد عراق باشد واز کنترل کیفیت
واستاندارد بعنوان کمک برای تایید کاال استفاده میشود

دستور العمل های اجرائی برای مخالفات قوانین مرکز تجاری
اطالع دادن به ارگانهای ذیربط برای مصادره کاالی وارد شده غیر قانونی
اطالع دادن به هیئت دیپلماتیک برای مخالفات مرکز
ابالغ مخالفات قانونی وعدم تمدید قرارداد در صورت وجود تکرار

دستور العمل مربوط به نمایشگاه وخدمات تجاری برای مرکز
ارائه گزارش کامل وتفصیلی عملکرد مرکز در هر  3ماه
ارائه خدمات به مرکز تجاری وبرسی کار امد بودن خدمات ارائه شده از عدم ان
برسی میزان التزام کارکنان مجموعه به قوانین وضع شده

تنظیم:رایزنی بازرگانی ایران در عراق

