
  نص اتفاقية الكويز المناطق الصناعية المؤهلة
  الواليات المتحدة - إسرائيل - بين مصر 

      
) 'الطـرفين ' يشار إليهما فيما بعـد ( إسرائيلإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة 

آخذين في االعتبار الذكري الخامسة والعشرين للتوقيع علي اتفاقيـة السـالم بـين الطـرفين     
قد اتفقا علي إبرام هـذا  ، في تطوير العالقات االقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفينوراغبين 

من قانون منطقة التجارة الحرة بين الواليات المتحـدة   ٩وإدراكا لمتطلبات القسم. البروتوكول
، ٦٩٥٥رقـم  األمريكيةرئيس الواليات المتحدة  وإعالن، كما هو معدل، ١٩٨٥لعام وإسرائيل
قـد  ، وبناء علي توصية القطاع الخاص للطرفين'، التشريع واإلعالن'فيما بعد بـ إليهمالمشار 

ويطلبان مـن حكومـة   ) 'QIZ'يشار إليها فيما بعد( اتفقا علي إقامة المناطق الصناعية المؤهلة
  .واإلعالنالواليات المتحدة الموافقة علي اعتبارها كمناطق صناعية مؤهلة طبقا للتشريع 

  :الحدود الجغرافية المادة األولي ــ
يحدد الطرفان هنا المناطق التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يمكـن للسـلع أن تـدخلها    

  .بغض النظر عن دولة منشأ تلك البضاعة، ألغراض التصدير دون سداد ضرائب أو رسوم
ري المناطق التي يحددها الطرفان ووافق عليهـا الممثـل التجـا   : ـ لنسبة للحكومة المصرية

  .لهذا البروتوكول) أ( للواليات المتحدة والمحددة في الملحق
داخـل حـدود    اإلسرائيليةالمنطقة الواقعة تحت رقابة الجمارك : اإلسرائيليةـ لنسبة للحكومة 

  .األرض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتزانا
لمصـر  تضع السـلطات المختصـة   ، وعلي أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين

اإلجراءات الالزمة لغرض تأكيد سرعة تدفق البضائع إلي داخـل أو خـارج هـذه     وإسرائيل
ويكون الغرض من هذه اإلجراءات تأكيد التنفيذ التام لقواعد الضرائب والرسوم وفقا . المناطق

  .لهذا البروتوكول
مـن نسـبة    فإنه عندما تسهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجـزء ، إسرائيلفي حالة دولة 

من المكونات المطلوبة بموجب التشريع واإلعالن فإن سـلطات   األدنىفي المائة الحد  ٣٥الـ
الجمارك اإلسرائيلية ستضمن أن المدخالت المستوردة من الخارج والمتضمنة فـي صـناعة   

  .السلع المشحونة إلي داخل المنطقة ستكون معفاة من الضرائب
  

  :كة للمناطق الصناعية المؤهلةالمادة الثانية ــ اللجنة المشتر
يوافق الطرفان علي إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلـة التـي يكـون لهـا      -أ

لتحديد المنتجين الواقعين داخـل المنـاطق الصـناعية    ، )ب( المسئوليات المذكورة في ملحق



ع المنتجـة فـي   وتكون السل. وإسرائيلالمؤهلة التي تتضمن تعاون اقتصاديا رئيسيا بين مصر 
تمـت  ) 'القائمـة 'يشار إليها فيما بعد بـ( هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسماؤهم بقائمة

ستكون مؤهلة لإلعفاء من ، الموافقة عليهم بمعرفة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة
متطلبـات هـذا   إذا كانت تلك السلع يتوافر بهـا  ، الضرائب عند دخولها إلي الواليات المتحدة

  .البروتوكول ومالحقه باإلضافة إلي التشريع واإلعالن
تجتمع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل في القدس وفي القـاهرة كـل    -ب

وتعقـد اللجنـة المشـتركة للمنـاطق     . أيهما أقرب األطرافأو عند طلب أحد ، ثالثة شهور
من كل عام اجتماعا للتعاون في مجال األعمال بحيـث   الصناعية المؤهلة خالل الربع األخير

تتوافر فرصة المشاركة فيه لرجال األعمال واألشخاص اآلخرين من كال الجانبين الذين لديهم 
  .وإسرائيلويعقد هذا االجتماع بالتبادل في مصر . اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة

اجتماعات اللجنـة المشـتركة للمنـاطق    يحق لممثل عن الواليات المتحدة المشاركة في  -ج
  .الصناعية المؤهلة كمراقب

يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تقرر أن المشروع مؤهـل لمعاملـة    -د
  :المناطق الصناعية المؤهلة إذا

أ ـ كانت الشركة من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلـة والشـركة مـن     . ١
من % ٣٥لنسبة األدنىالحد %) ١١.٧(ئيلي يسهم كل منهما بنسبة التقل عن ثلثالجانب اإلسرا

المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع واإلعالن لإلعفاء من الضـرائب فـي الواليـات    
  أو؛ لهذا البروتوكول) ب( وذلك طبقا لإلجراءات المفصلة في الملحق، المتحدة

ي المناطق الصناعية المؤهلة والمنتج من الجانـب  ب ـ كان المنتج من الجانب المصري ف . ١
من إجمالي تكلفة اإلنتاج للسـلع المؤهلـة   % ٢٠اإلسرائيلي يساهم كل منهما بنسبة ال تقل عن

إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزءا مـن   حتىوكذلك ، مع استبعاد األرباح، لإلعفاء من الضرائب
لهذا السبب فإن التكاليف يمكن أن تتضـمن  و. المطلوبة للمكونات األدنىالحد % ٣٥نسبة الـ

واسـتهالك رأس  ، والبحـوث والتطـوير  ، والتصميم، واألجور والمرتبات، المواد ذات المنشأ
  .الخ، والنفقات العامة التي تتضمن المصروفات التسويقية، المال المستثمر

 اإلسـرائيلية مارك العاملة في المناطق الواقعة تحت رقابة الج اإلسرائيليةالشركات  رأعتبـ   ٢
) أ ١(.وفقا لما ورد في الفقـرة  اإلسرائيليةهي فقط التي يعترف بها ألغراض تطبيق المساهمة 

  .بعالية) ب١(.و
ـ  تقـر  ، تصدر اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسري لمدة عام واحد. هـ 

  .بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة



للشركات الواقعة في المناطق المذكورة في المـادة األولـي أن تطلـب تلـك      ـ يمكن فقط  ١
  .الشهادة

ـ تسري هذه الشهادة لغرض أن الشركة مؤهلة لإلعفاء من الضرائب بموجب أحكام هـذا    ٢
) و( وذلك فقط عندما يكون اسم الشركة مدرجا في القائمة الموضحة في الفقـرة ، البروتوكول

  .أدناه
المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يـتم  ـ يكون للجنة   ٣

  .الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول ومالحقه
و ـ تزود اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام بصورة فوريـة سـلطات    

ت الجمـارك بقائمـة   وسلطا) مكتب العمليات، مكتب التزام التجارة( جمارك الواليات المتحدة
الشركات التي لها حق في اإلعفاء من الضرائب لفترة الربع عام التالي فقط طبقا ألحكام هـذا  

  .البروتوكول
تكون الشركات التي نفذت كافة المتطلبات لهذا البروتوكول ومالحقه خالل فترة الربـع عـام   

  .السابق هي المؤهلة إلدراجها في قائمة الربع عام التالي
  

  :ة الثالثة ــ قواعد المنشأالماد
، اتفق الطرفان علي أن منشأ أية منتجات نسيجية أو مالبس يتم تصنيعها في المناطق المؤهلـة 

بغض النظر عن منشأ أو مكان تصنيع أي من مدخالتها أو موادها التي تسبق دخولها إلـي ـ   
نشأ المنتجات النسجية يتم تحديده طبقا فقط لقواعد م، أو التي تسحب الحقا من ـ هذه المناطق 

كـود الواليـات    ١٩رقم، من قانون اتفاقية جولة أوروجواي ٣٣٤والمالبس المحددة في القسم
  ٣٩٥٢.المتحدة

  :المادة الرابعة ـ تحقق الجمارك
يقوم الطرفان بمساعدة سلطات الواليات المتحدة في الحصول علـي المعلومـات المتضـمنة    

ات التي طالبت باإلعفاء من الضرائب للنفاذ إلي داخل ألغراض مراجعة العملي، وسائل التحقق
ولمنع شحن سلع غير ، وذلك من أجل التحقق من التزامها بالشروط المطبقة، الواليات المتحدة

  .مؤهلة للنفاذ إلي داخل الواليات المتحدة معفاة من الضرائب
  

  :المادة الخامسة ــ التعديالت
لجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلـة بموافقـة   تعدل مالحق هذا البروتوكول بواسطة ال

  .الواليات المتحدة
  



  :المادة السادسة ـ دخول حيز النفاذ
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عند إخطار كل من الطرفين باستكمال اإلجراءات القانونيـة  

  ،.المطلوبة لديهما لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ
  .من نسختين أصليتين باللغة اإلنجليزية ٢٠٠٤..وقع في من شهر

  
  )ب( ملحق

  :الصناعية المؤهلة للمناطقاللجنة المشتركة 
، وفقا للمـادة الثانيـة للبروتوكـول   ، ـ يتم إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة  ١

يعين من قبل  ليوإسرائي، مصري يعين من قبل الحكومة المصرية: برئاسة مشتركة لشخصين
  .ويمكن لممثل للواليات المتحدة حضور االجتماعات كمراقب. الحكومة اإلسرائيلية

  :تكون مهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كالتالي. ٢
  .اإلشراف علي تنفيذ بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة* 
  .اعية المؤهلةالتحقق من االلتزام الكامل بمتطلبات المناطق الصن* 
  .من البروتوكول) هـ( أو إلغاء الشهادات طبقا للفقرة/إصدار و* 
  .من البروتوكول) و( تحديد قوائم الشركات طبقا للفقرة* 
  .إعداد تقرير سنوي يتم تقديمه للوزراء المختصين* 
ربع سـنوي طبقـا    أساسـ تقوم اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بمهامها علي   ٣

  :للفترات التالية
  مارس ٣١_أول يناير* 
  يونيو ٣٠_أول أبريل* 
  سبتمبر ٣٠_أول يوليو* 
  ديسمبر ٣١_أول أكتوبر* 
  )أرباع عام':يشار إليهم فيما بعد بـ(
  
طبقـا  ، تتضمن الشهادة المصدرة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلـة . ـ  ٤

عنـوان  ، الفاكس/رقم التليفون، العنوان، االسم: ت التاليةالمعلوما، من البروتوكول) هـ( للفقرة
  .البريد اإللكتروني وشخص االتصال

من ، من البروتوكول) ب( طبقا للمادة الثانية، ـ تعقد اللجنة الصناعية المؤهلة كل ربع عام  ٥
ويصدر الطرف المضيف دعـوة  . من البروتوكول) و( وفقا للفقرة، أجل تحديد قائمة الشركات

) أ( ٦رف اآلخر لالجتماع وذلك في تاريخ الحق لتسلم الطرفين للوثائق المذكورة في الفقرةللط



ويعقـد  . يوما بعد نهاية فترة الربع عـام السـابق   ٤٥لكن في موعد ال يتجاوز، أدناه) ب(٦و
اجتماع اللجنة المشتركة وللمناطق الصناعية المؤهلة في تاريخ متفـق عليـه مـن الطـرفين     

  .ن التاريخ المقترحأيام م ١٠خالل
ـ لكي يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة تحديد قوائم الشركات التي تظهـر    ٦

  :اإلجراءات التالية إتباعمن البروتوكول فإنه يجب ) و( في القوائم طبقا للفقرة
منـاطق  أ ـ تقدم الشركة لسلطاتها اإلثبات علي استيفائها الكامل لكافة متطلبات بروتوكـول ال  

يوما من نهايـة   ١٥وذلك في موعد ال يتعدي، الصناعية المؤهلة خالل فترة الربع عام السابق
  :ويتضمن هذا اإلثبات اآلتي. كل ثالثة شهور

  .عنوان البريد اإللكتروني وشخص االتصال، الفاكس/رقم التليفون، العنوان، ـ االسم ١
  .ـ نوع المنتجات المصدرة ٢
 إسـرائيليين تراة مؤيدة بصور الفواتير من مـوردين مصـريين أو   ـ نوع المدخالت المش  ٣

في فترة الربع عام األخير بما في ذلك أشـخاص   ناإلسرائيلييوقائمة بالموردين المصريين أو 
  .االتصال

ـ إجمالي صادرات الشركة للواليات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة المعفـاة    ٤
  .مؤيدة بالمستندات الخاصة بذلك، ربع العام السابق من الرسوم الجمركية لفترة

في موعـد  ، األخرسلطات الطرف  إلي اإلثباتاتتقدم سلطات الطرف المتسلم للوثائق أو  -ب
كافة البيانات الربع سنوية طبقـا لمـا هـو محـدد     ، يوما من نهاية كل ربع عام ٣٠ال يتعدي

  .عاليه) أ(٦بالفقرة
من ) أ( ٦اطق الصناعية المؤهلة من البيانات المذكورة في الفقرةتتحقق اللجنة المشتركة للمن -

خصوصـا  ، والمالحـق ، )د( خصوصا المادة الثانية، تحديد ما إذا كانت متطلبات البروتوكول
  .قد تم استيفاؤها، )ب( من ملحق ١١و، ١٠,٩الفقرات

  :ـ تصدر اللجنة المشتركة القوائم الربع سنوية وفقا لآلتي ٧
ي تستوفي متطلبات البروتوكول ومالحقه تظهر في القائمة لمـدة ربعـي العـام    الشركة الت -

  .التاليين لدخول البروتوكول حيز النفاذ
  :للفترات التالية التي تلي ربعي العام األوليين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ -ب
علـي  ، التـالي عام ال ـ تحدد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة القائمة لفترة ربع  ١

  .أساس استيفاء الشركة لمتطلبات البروتوكول ومالحقه خالل ربع عام السابق
، ـ الشركات التي لم يسبق لها التصدير في نطاق بروتوكول المناطق الصـناعية المؤهلـة    ٢

والتي تطلب بعد بداية فترة الربع عام تضمينها في القائمة المحددة بواسطة اللجنـة المشـتركة   



نهاية فترة الربع عـام التـالي    حتىلن يطلب منها أن تقدم تقريرا ، طق الصناعية المؤهلةللمنا
  .كامال

ـ إذا فشل أحد األطراف في حضور االجتماع الربع سنوي للجنـة المشـتركة للمنـاطق      ٨
فإنـه يمكـن   ، من البروتوكـول ) ب( الصناعية المؤهلة طبقا لما هو مطلوب في المادة الثانية

وإذا . حضر االجتماع القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصـناعية المؤهلـة  للطرف الذي 
فإنه يمكن للطرف ، فشل الطرف المضيف في إصدار الدعوة للطرف اآلخر لحضور االجتماع

  .اآلخر القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة
ض المناطق الصناعية المؤهلـة يجـب أن   ـ المدخالت اإلسرائيلية التي يعترف بها ألغرا  ٩

  .تكون مدخالت ذات صلة مباشرة
المؤهلـة بالمـدخالت المشـتراة مـن      الصناعيةـ لن تعترف اللجنة المشتركة للمناطق   ١٠

 اإلسرائيليينللمدخالت المطلوبة من المصنعين  األدنىلغرض استيفاء الحد  إسرائيليةمؤسسات 
بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة في اتفاقية منطقة التجارة  إال إذا كانت هذه المدخالت تتماشي

  .وإسرائيلالحرة بين الواليات المتحدة 
من البروتوكـول علـي   ) د( ـ يتم احتساب االلتزام بالمعايير الموضوعة في المادة الثانية  ١١

المناطق أساس إجمالي الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلي الواليات المتحدة في نطاق 
 ٩الصناعية المؤهلة علي أساس ربع عام لكل شركة ووفقا للشروط الموضوعة فـي الفقـرتين  

  .بغاليه ١٠و
ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن هناك شركة فشلت في   ١٢

يتم اتخـاذ  فإنه ، بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة ومالحقه، ألي سبب، االلتزام
  :الخطوات التالية

فإن الشركة لن تكون مؤهلـة العتمادهـا فـي المنـاطق     _ أ ـ في حالة الفشل للمرة األولي 
  .الصناعية المؤهلة لفترة الربع عام التالي

فإن الشركة لن تكون مؤهلـة العتمادهـا فـي المنـاطق     _ ب ـ في حالة الفشل للمرة الثانية 
  .الصناعية المؤهلة لمدة ربعي عام

فإن الشركة لن تكون مؤهلـة العتمادهـا   _ في كل محاولة فاشلة لاللتزام بعد المرة الثانية -ج
  .في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية

فإنـه يمكـن للجنـة    ، ـ في حالة االحتياج لبيانات إضافية من أجل التحقق من االلتـزام   ١٣
من سلطات الجمـارك للواليـات المتحـدة أن     المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تطلب

  .تمدها بالبيانات الالزمة



في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أثنـاء تنفيـذ اإلجـراءات     ١٤ 
تقوم بتقديم اقتـراح لـوزير التجـارة    ، أن هناك حاجة لتعديل هذه اإلجراءات بعاليةالمذكورة 

  .ير الصناعة والتجارة والعمل إلسرائيلالخارجية والصناعة لمصر ولوز
  
   
   


