    	

الإجراءات الواجب إتباعها
 من قبل الشركات المصرية
 المسجلة في إطار المناطق الصناعية المؤهلة .

1. استيفاء نسبة المدخلات الإسرائيلية (11.7%)  
يتم استيراد مستلزمات الإنتاج للمشروعات الانتاجيه المؤهلة ذات المنشأ الأسرائيلي والتي يتعين استيرادها بعد تاريخ نفاذ البروتوكول وفقا للقواعد الاستيراديه و الجمركية المعمول بها ( وارد نهائي – سماح مؤقت – برسم المناطق الحرة ) علي أن تكون هذه المدخلات مستوفاة لأحكام بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة:
يجب أن تكون المدخلات الاسرائيليه مدخلات ذات صله مباشره بالمنتج المصدر.
يجب أن تكون هذه المدخلات ذات منشأ إسرائيلي. 

يدون علي البيان الجمركي عن الواردات عبارة " مناطق صناعية مؤهلة (QIZ)".

يطلب من الجمارك استخراج صوره طبق الأصل إضافية ومعتمدة من البيان الجمركي عن الواردات مدون عليها عبارة "مناطق صناعية مؤهلة (QIZ)"مرفقا به صوره من المستندات ( الفاتورة – شهادة المنشأ – الخ...... ).

2 – التصدير إلي الولايات المتحدة الأمريكية.
لا يتم التصدير الي الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لاحكام البروتوكول المشار إليه الا من خلال المصانع والشركات المسجلة و الحاصلة علي الشهادة المعتمدة من اللجنة المشتركة .

أن تكون صادرات المصانع والشركات المسجلة خلال كل ربع سنة مستوفاة لأحكام الفقرة( د ) من المادة ( 2 ) من البروتوكول المشار إليه علي النحو التالي:
أن تحتوي علي مكونات محلية تم إنتاجها في مصنع مؤهل وفقاً لأحكام بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة بنسبة 35% كحد أدنى ، منها مدخلات إنتاج إسرائيلية بحد أدنى 11.7%.

يدون علي البيان الجمركي عن الصادرات عبارة " مناطق صناعية مؤهلة (QIZ)".

يدون علي النموذج الإحصائي (ملحق رقم 13) الذي يقدم للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات  عبارة " مناطق صناعية مؤهلة (QIZ)".
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يطلب من الجمارك استخراج صوره طبق الأصل إضافية ومعتمدة من البيان الجمركي عن الصادرات مدون عليها عبارة "مناطق صناعية مؤهلة (QIZ)"مرفقا به صوره من المستندات.

3 - الالتزام بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة
التقدم لوحدة المناطق الصناعية المؤهلة بالمستندات الدالة علي الالتزام بمتطلبات البروتوكول المشار إليه عن كل ربع سنة تم التصدير فيها وذلك في موعد غايته 15 يوم من نهاية كل ربع سنة علي ان تتضمن الأدلة ما يلي :
بيان بالشحنات المصدرة محدداً بها تاريخ الشحن، نوع وكمية وقيمة كل شحنة مرفقا بها الصور المعتمدة من البيان الجمركي عن الصادرات. 
بيان بالمدخلات من مستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الإسرائيلي مرفقا به المستندات الدالة علي ذلك ( الفاتورة و الصورة المعتمدة من البيان الجمركي عن الواردات وبيان بأسماء الموردين لهذه المدخلات).

تلتزم المصانع والشركات المسجلة بتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لسلطات الولايات المتحدة في حالة طلبها تلك البيانات والمعلومات، لتمكينها من التحقق من استيفاء الشحنات المصدرة في إطار هذا البرتوكول للشروط والضوابط اللازمة للإعفاء من الضرائب عند الدخول للولايات المتحدة الأمريكية. 

في حالة عدم التزام أي مصنع أو شركة مسجلة بمتطلبات هذا البروتوكول عن صادراتها خلال ربع سنة ، يتم إيقاف المزايا الممنوحة التي تسمح بنفاذ منتجاته للسوق الأمريكي معفاة من الرسوم الجمركية ، وفقاً لما يلي:
في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى ، يتم إيقاف المزايا الممنوحة لمدة ربع عام.
وفى حالة التكرار للمرة الثانية ، يتم إيقاف المزايا الممنوحة لمدة ربعي عام.
وفى حالة التكرار للمرة الثالثة ، يتم إيقاف المزايا الممنوحة لمدة عام.



