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وزارة التجارة الخارجية والصناعة
 وحدة المناطق الصناعية المؤهلة
               ــــــ

منشور رقم (2)

بالإشارة إلى الإجراءات المتبعة للتصدير و الاستيراد في إطار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة و ما واجهته بعض الشركات من معوقات في عمليات التخليص الجمركي الخاصة بالرسائل الصادرة و الواردة في إطار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، فيما يلي ما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الجمارك و الذي بناء عليه أصدرت منشور الإجراءات رقم (27) بتاريخ 14/05/2005 و يتضمن الإجراءات التي يجب إتباعها بالمنافذ الجمركية:

أولا :	تتم الإجراءات الجمركية على واردات وصادرات المصانع والشركات التي تقع ضمن قائمة المناطق الصناعية المؤهلة سواء كانت مستلزمات الإنتاج واردة من إسرائيل إلى مصر أو مصدرة من مصر إلى إسرائيل أو تصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنظام الوارد أو الصادر أو بنظام السماح المؤقت أو بأحد النظم الجمركية الخاصة مثل الترانزيت أو بنظام المناطق الحرة وغيرها بالإجراءات الجمركية المعتادة والمطبقة في كافة المنافذ لكافة المتعاملين مع مراعاة :
	بناء على طلب الشركة أو المصنع وبعد التأكد من إدراج اسم الجهة الطالبة بقائمة الشركات الصناعية المؤهلة التي تصدرها اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة تقوم المنافذ الجمركية القائمة بإتمام الإجراءات بالآتي :
	ختم البيان الجمركي – تحت كافة النظم – ومستنداته بخاتم ( المناطق الصناعية المؤهلة QIZ ).

وفى حالة عدم توافر خاتم QIZ في أحد المنافذ الجمركية تكتب عبارة مناطق صناعية مؤهلة QIZ وتختم بخاتم الجمرك ( شعار الدولة ).
	إعطاء المصنع أو الشركة صورة طبق الأصل من البيان الجمركي ومرفقاته فور الانتهاء من الإجراءات عند تسليمه أذن الإفراج.

ويلاحظ أن هذه الصورة خاصة بالكويز بخلاف الصور التي تعطى لأغراض أخرى.
	إعطاء المصنع أو الشركة المؤهلة صورة طبق الأصل من البيانات الجمركية التي تم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم يسبق لهذه الجهة الحصول على صورة طبق الأصل خلال الفترة من 22 فبراير 2005 تاريخ نفاذ البروتوكول وحتى صدور هذه التعليمات بشرط أن تتقدم الجهة الطالبة بإقرار بأنها لم تحصل من قبل على صور طبق الأصل من هذه البيانات وأنه تم التصدير طبقا لأحكام بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة.

يتم ختم النموذج الاحصائى الذي يسلم للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بخاتم المناطق الصناعية المؤهلة QIZ.
ثانيا:	تنفذ التعليمات من تاريخ 14/05/2005 .


وتأمل وحدة المناطق الصناعية المؤهلة قيام الشركات المؤهلة بمراجعة المنافذ الجمركية لتسوية كافة المستندات الجمركية لصادراتها و وارداتها في إطار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وفقا لمتطلبات البروتوكول.

