وزارة التجارةو الصناعة
مكتب الوزير
وحدة المناطق الصناعية المؤهلة

البيــان :منشور رقم ()78

عدد الصفحا )1( :

الت ـاريخ2015/12/21 :

املرفقا )-( :

تهدى وحدة املناطق الصناعية املؤهلة أطيب تحياتها للسادة رؤساء مجالس الدارا
واألعضاء املنتدبين واملديرين التنفيذيين للشركا املصرية فى املناطق الصناعية املؤهلة .
اود االفادة ان اللجنة املشتركة للمناطق الصناعية املؤهلة (الكويز) قد عقد اجتماعها
بالقدس خالل الفترة  16-14ديسمبر  2015و قد نجح الجانب املصرى بعد مفاوضا شاقه فى
االتفاق على:
 -1أنه قد تقرر تقسيم فواتير الواردا السرائيلية فى حالة التنازل مره واحده على عدد
من الشركا ليتم تقديمها فى نفس الربع للمراجعه وال يكون هناك فائض مرحل فى هذه
الحالة.
 -2تمديد السماح لشركا الكويز التى ال يتخطى حجم صادراتها  250ألف دوالر خالل
الربع لستيفاء  %100من نسبة املكون السرائيلي من خالل التنازال حتى . 2017/1/1
 -3باالشارة الى مشكلة فواتير الشركة االسرائيلية A.A.Politiv
 تم منح الشركا التى لم تستبدل اى نسبة من الفواتير مهلة أخيرة حتى نهاية شهر يونيو
القادم للقيام بذلك و بناء عليه فقد تم تجديد شهادتهم بالكويز حتى نهاية يونيو  2016و
فى حاله عدم االلتزام سيصر الجانب االسرائيلى على وقف الشركة
 تم منح الشركا التى قامت بإستبدال جزء من الفواتير مهلة حتى نهاية شهر ديسمبر
القادم للقيام بذلك و بناء عليه فقد تم تجديد شهادتهم بالكويز حتى نهاية ديسمبر 2016
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ً
 -4أنه قد تقرر قبول فواتير الواردا السرائيلية حتى تاريخ( 2016/01/30وفقا لتاريخ
ً
بدال من  ،2015/12/31وذلك الحتسابها ضمن املكون
خاتم الجمارك السرائيلية)
السرائيلى املقابل لصادرا الكويز خالل الربع الرابع من عام .2015
 -5مازالت الوحدة تحاول عن طريق التفاوض توسيع املناطق الصناعية املؤهلة وكذلك
تخفيض نسبة املكون السرائيلي ولكن حتى األن لم نصل إلى تفاهم مشترك فى هذا
الشأن وكل ما نشر فى الصحف يغاير الحقيقة وعند الوصول إلى إى إتفاق سيتم
تعميمه على كافة الشركا .
وتنتهز وحدة املناطق الصناعية املؤهلة هذه الفرصة لتكرر خالص تحياتها لسيادتكم.

رئيس
وحدة املناطق الصناعية املؤهلة
وزير مفوض تجارى
" أشرف عز الدين"
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