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صفحات     )٩(منشـور رقـم   البيان دد ال ع
:  ١  

  -  :مرفقات   ٢٩/٠٥/٢٠٠٦  التاريخ
  

  
  
  

 فـراد تُهدي وحدة المناطق الصناعية المؤهلة بوزارة التجارة والصناعة أطيب تحياتهـا للـسادة أ             
  ،  بالشركات المؤهلةاالتصال
  

يا التي يتيحهـا بروتوكـول      إطار الحرص على تعظيم اإلستفادة من المزا      أنه في    إلى اإلفادةوتود  
الكويز من خالل زيادة الصادرات للسوق األمريكية ، فقد قررت اللجنة المشتركة للمناطق الـصناعية               
المؤهلة التيسير على الشركات المؤهلة من خالل توسيع قاعدة مدخالت اإلنتاج اإلسـرائيلية لمـساعدة               

ـ    % ١١,٧الشركات على استيفاء نسبة الـ       سماح للـشركات بـشراء البرمجيـات       المقررة وذلـك بال
software     التي يتم او يمكن استخدامها في صـناعة المنتجـات التـي يـتم               ذات المنشأ اإلسرائيلي

  :التالية اتاإلعتبارمراعاة تصديرها للسوق األمريكية في إطار البروتوكول ، وذلك مع 
  

التـصديري للـشركة المؤهلـة      ال بد أن يكون منتج البرمجيات إسرائيلي المنشأ ويرتبط باإلنتاج            )١(
 .للسوق األمريكية في إطار البروتوكول

تطلب الشركة المؤهلة الراغبة في شراء منتج البرمجيات من الـشركة اإلسـرائيلية المـوردة أن                 )٢(
موافقة السيد رئـيس الجانـب       (تحصل على موافقة وزارة التجارة والصناعة والعمل اإلسرائيلية       

 & Mr. Gabby Bar, Senior Regional Director, Middle Eastاإلسرائيلي باللجنة المشتركة 
North Africa Division, Foreign Trade Administration, Ministry of Industry, Trade 

and Labor(بهدف التأكد من منشأها اإلسرائيلي وذلك قبل اتمام عملية البيع . 
% ١١,٧فاتورة البرمجيات اإلسرائيلية ضمن نسبة الــ        احتساب قيمة   تستفيد الشركة المؤهلة من      )٣(

حيث يتم استخدام هذه القيمة خالل عام وربع بشكل مجزأ من خالل تقـسيمها بالتـساوي                المقررة  
فعلى سبيل المثال يتم اإلستفادة من قيمة فاتورة برمجيات تبلغ          .  عام متوالية  على مدى خمسة أرباع   

 ألـف   ٢٠ متوالية بحيث يتم احتـساب       ر خمسة أرباع  بصورة موزعة على مدا    ألف دوالر    ١٠٠
 .لكل ربع عام منها% ١١,٧دوالر ضمن نسبة الـ 

 
  

وعلى الشركات المؤهلة التي سبق لها شراء برمجيات إسرائيلية بعد تاريخ حصولها على شهادات              
 صالحيتها  سرعة التقدم بها للوحدة للنظر في مدى      ) قبل تاريخ صدور هذا المنشور    (الكويز الخاصة بها    

  .لإلستخدام مستقبالً ضمن النسبة المقررة للمدخالت اإلسرائيلية
  

هذه الفرصة لتعرب عن أطيب تمنياتها وخالص استعدادها لتقديم العـون الـالزم             الوحدة  وتنتهز  
 .ومساعدة الشركات على زيادة صادراتها للواليات المتحدة في إطار البروتوكول


