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تُهدي وحدة المناطق الصناعية المؤهلة بوزارة التجارة الخارجية والصناعة أطيب تحياتها للسادة أشخاص الاتصال بالشركات المؤهلة، وتود التنبيه إلى ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات التالية الخاصة بتنفيذ بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة:



أولاً : ترحيل قيمة فائض الواردات الإسرائيلية خلال الربع التي تزيد عن نسبة 11.7% المطلوبة carry over :

يمكن للشركات المؤهلة تقديم أية فاتورة لوارداتها من إسرائيل في إطار البروتوكول خلال فترة المراجعة لأي ربع حيث لا يشترط تقديمها خلال ربع العام الذي تم الإستيراد فيه.

	تلتزم الشركات خلال فترة المراجعة ربع السنوية بتقديم فواتير المدخلات الإسرائيلية التي تغطي نسبة الـ 11.7% فقط وتحتفظ بأية فواتير إضافية لمدخلات إسرائيلية (إن وجدت) لتقديمها خلال فترات المراجعة ربع السنوية التالية.



	في حالة وجود فائض (كجزء من قيمة فاتورة) وذلك بعد احتساب قيمة الـ 11.7% المطلوبة فيتم ترحيل قيمة هذا الفائض للربع التالي فقط. وفي حالة عدم قيام الشركة ذات الفائض المرحل بالتصدير في إطار البروتوكول خلال الربع التالي فيتم ترحيل هذا الفائض للربع التالي له فقط حيث لن يسمح للشركة ترحيل ذلك الفائض مرة أخرى في حالة عدم استنفاذه كاملاً خلال ذلك الربع أو إذا لم تقم الشركة بالتصدير في إطار البروتوكول خلاله.


	بالنسبة لأرصدة الفائض المرحل من الربع السابق المنتهي في 31 ديسمبر 2005 فتقوم الوحدة حالياً بتصفيته ليقتصر الفائض المرحل على قيمة جزء من فاتورة واحدة فقط ، حيث سيتم احتساب الفواتير الكافية لتغطية نسبة الـ 11.7% المطلوبة وتسليم الشركات ما يزيد عن ذلك من فواتير إضافية سبق وأن تسلمتها من الشركات خلال فترة المراجعة ربع السنوية الماضية حيث يمكن للشركات استخدامها خلال أي فترة المراجعة ربع السنوية لأي ربع قادم. 
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ثانياً : بالنسبة لإجراءات تنازل شركة مؤهلة عن فاتورة مدخلات إسرائيلية لشركة مؤهلة أخرى أو شراء المدخلات من موردين مصريين بأحد المناطق الحرة :

	كما سبق توضيحه في هذا الشأن بالمنشور رقم (4) بتاريخ 21/6/2005 فيقوم المصنع الأول بالتنازل للمصنع المؤهل الثاني عن كامل الإقرار الجمركي المتضمن الفاتورة الإسرائيلية الصادرة بإسمه بالإضافة لمنح المصنع الثاني تنازل وفقاً لنموذج التنازل المرفق. ويقدم المصنع المؤهل الثاني تلك المستندات للوحدة خلال فترة المراجعة الربع سنوية.


	فيما يتعلق بشراء المصانع المؤهلة للمدخلات الإسرائيلية من مورد مصري بالمنطقة الحرة فيتم إثبات ذلك من خلال منح المورد المصري للمصنع المؤهل فاتورة بيع للبضائع الإسرائيلية وفقاً للنموذج المرفق وصورة من فاتورة المدخلات الإسرائيلية الإجمالية الصادرة من الشركة الإسرائيلية الموردة لها مختومة بختم المورد المصري وموضحاً عليها باللغتين العربية والإنجليزية وبشكل واضح كل من الصنف والكمية المباعة ورقم وتاريخ فاتورة البيع للشركة المؤهلة. ويقدم المصنع المؤهل للوحدة خلال فترة المراجعة الربع سنوية الإقرار الجمركي للكمية التي تستوردها الشركة المؤهلة من المورد المصري بالمنطقة الحرة مختومة ختم كويز متضمنة كل من فاتورة البيع وصورة الفاتورة الإسرائيلية. كما يلتزم المورد المصري باستيفاء بيان (نموذج صادر عن الوحدة) بكل ما تم بيعه للشركات المؤهلة كل ربع عام والأرصدة المتبقية لديه لكل فاتورة إسرائيلية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.


وتأمل وحدة المناطق الصناعية المؤهلة أن تضع الشركات المؤهلة النقاط الهامة السابقة في الحسبان لضمان توافقها مع التزامات البروتوكول ، وتنتهز هذه الفرصة لتعرب عن أطيب تمنياتها وخالص استعدادها لتقديم العون اللازم ومساعدة الشركات على زيادة صادراتها للولايات المتحدة في إطار البروتوكول.
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