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            وزارة التجارة والصناعة									
        وحدة المناطق الصناعية المؤهلة




1
2 Latin America Street, Garden City, Cairo
Tel: 7923306, 7923906, 7921202, 7948703
Fax: 7948025

2 شارع أمريكا اللاتينية، جاردن سيتي، القاهرة
ت: 7923306، 7923906، 7921202، 7948703
ف: 7948025

البيـــان:  منشور رقم ( 11 )
عدد الصفحات : ( 2 )
التـــاريخ:  20/9/2006
المرفقات: ( - )


تهدى وحدة المناطق الصناعية المؤهلة أطيب تحياتها لأشخاص الاتصال في المصانع المؤهلة وتتشرف بالإحاطة بما يلي بمناسبة قرب انتهاء الربع الثالث من عام 2006 :

	 ضرورة الالتزام باستيفاء نموذج المراجعة المرسل من الوحدة إلى جميع الشركات والمتاح أيضا على موقع الوحدة على شبكة الانترنت حيث لوحظ خلال مراجعة مستندات الربع الثاني عدم التزام عدد من الشركات بالنموذج وتقديمها لنموذج مغاير ، هذا ولن يقبل أي نموذج مغاير في حالة تقديمه .


	 ضرورة أن يكون من يقوم بتقديم مستندات المراجعة على علم كامل بالتفاصيل الفنية للمستندات كما يجب أن يكون من بين الموظفين المؤهلين العاملين بالشركة ، حيث لوحظ خلال مراجعة مستندات الربع الثاني قيام بعض الشركات بإرسال عمال خدمة أو سائقين أو فراشين أو مخلصين جمركيين ، وهو الأمر الذي قد يعرقل عملية المراجعة في حالة وجود ملاحظة أو استفسار هام من جانب موظف المراجعة المسئول ، لذا نرجو مراعاة حسن اختيار من يقوم بتقديم المستندات حرصا على سلامة ودقة عملية المراجعة وحسن استمرار العلاقة بين الوحدة والشركة .


	 في حالة تعاقد الشركة مع شركة إسرائيلية لتدريب العاملين لديها فأن قيمة الفاتورة سوف تقسم على خمسة أرباع متساوية على أن يرفق بها عند تقديمها صورة من التعاقد المبرم بين الطرفين في هذا الشأن.


	في حالة طلب شركة إسرائيلية من شركتكم تصنيع منتجات بهدف تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية فانه سوف يتم احتساب قيمة فواتير شراء المدخلات الإسرائيلية في استيفاء النسبة المطلوبة بشرط أن يكون هناك إقرار كتابي من الشركة الإسرائيلية بأن هذه المنتجات للتصدير للولايات المتحدة الأمريكية .


	في حالة الرغبة فى شراء " سوفت وير " من شركة إسرائيلية فيجب على الشركة الإسرائيلية الموردة الحصول على موافقة مسبقا من من وزارة التجارة والصناعة والعمل الإسرائيلية ترفق بصورة الفاتورة النهائية الصادرة منها حتى يتم اعتماد الفاتورة من الجانبين المصري و الاسرائيلى كما أن قيمة الفاتورة ستقسم على خمسة أرباع متساوية .


	يجب أن تحمل جميع الفواتير الصادرة من الموردين الإسرائيليين الإقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والعمل الإسرائيلية ونصه كما يلي :

I, the undersigned, exporter of the goods covered by this invoice, hereby declare that except where otherwise indicated the aforementioned goods are of Israeli origin and comply fully with the rules of origin as stipulated in the Agreement on the Establishment of a Free Trade Area between the Government of Israel and the Government of the United States of America.

I am aware that if this declaration proves to be false or incorrect in any way, I am liable to punishment in accordance with the law.  

	قررت اللجنة الموافقة على السماح بقبول فواتير المشتريات الإسرائيلية والمؤرخة حتى 14/10/2006م وذلك ضمن مستندات المراجعة التي ستقدم عن الربع الثالث الذي سينتهي في 30/9/2006م.  


	ضرورة التزام جميع الشركات بتقديم مستندات المراجعة عن الربع الثالث اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/10/2006 حتى يوم الأحد الموافق 15/10/2006 




