
  

  » ضوابط پرداخت تسهيالت نمايشگاهي ويژه بازار عراق « 
  

ره غرفه، تبليغات   ا تامين هزينه هاي نمايشگاهي از قبيل اج       14/11/1386 مورخ   987/100پيرو دستور العمل شماره     
متمركز، بيمه، حمل بار، شركت هاي واجد شرايط كه در نمايشگاه هاي داراي مجوز از اين سازمان در كـشور عـراق                      

  : مشاركت نماينده در چار چوب اين دستور العمل قابل پرداخت خواهد بود
شرايط متقاضيان بهره مندي از تسهيالت ويژه كه توانمندي و ظرفيت هاي مناسب تجاري آنها به تاييـد متوليـان                    ) الف

  .ذيربط برسد
 . بانك اطالعات صادر كنندگان يا توليد كنندگان معتبرCDت در يوعض .1

، CEهاي كيفيت و استاندارد ملي و بين المللي معتبر از قبيل نشان استاندارد ملي ايران                 اهي نامه دارا بودن گو   .2
HACCP  

 . ن مربوطهاتاييد توانمندي و ظرفيت هاي مناسب تجاري متقاضيان توسط متولي .3
 

  شرايط مشاركت و پرداخت تسهيالت ) ب
زمان ساگاههايي خواهد بود كه مجوز برگزاري از        تسهيالت اين بخشنامه صرفاً شامل شركت كنندگان در نمايش          .1

 .توسعه تجارت اخذ نموده باشند

 . متر مي باشد9 متراژ هر غرفه لحداق .2

 ميليون  35حداكثر مبلغ قابل پرداخت جهت مشاركت متقاضيان واجد شرايط در نمايشگاههاي اختصاصي مبلغ               .3
 ميليون ريال مشروط به حـضور فعـال و ارائـه            45يشگاههاي تخصصي بين المللي     ريال و جهت مشاركت در نما     

 .توليدي در محل غرفه خواهد بودنمونه محصوالت 

 شركت صـادراتي واجـد شـرايط        50حداقل تعداد مشاركت كنندگان در نمايشگاههاي اختصاصي نبايد كمتر از            .4
 .باشد

 

 شركت مشمول ايـن تـسهيالت دسـتور العمـل           5شگاه حداكثر    در هر گروه كااليي مشاركت كننده در نماي        :تبصره  
  .خواهند بود

 در صد كل هزينه هاي اجرايي پيش بيني شـده           60 نمايشگاههاي مذكور حداكثر     برگزاريبه منظور تسهيل در روند    ) ج
  .در قبال ارائه اسناد و مدارك مثبته به صورت پيش پرداخت توسط سازمان توسعه تجارت تامين خواهد شد

 تسويه حساب نهايي و پرداخت كل اعتبارات پيش بيني شده هر نمايشگاه منوط به ارائـه گـزارش نهـايي و                      :صرهتب
  .ارزيابي انجام شده از كيفيت برگزاري نمايشگاه توسط ناظرين نمايشگاهي سازمان خواهد بود

  
                                                                                             

 سازمان توسعه تجارت ايران                                                                                             


