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הערה :המידע הכלול במסמך זה הוא רכושה של  .Kennametal Incו/או חברת בת של  ,.Kennametal Incועשוי להכיל מידע
קנייני או סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני .המידע נשלח אליכם תחת חיסיון ,לשימוש פנימי במסגרת  Kennametalולמטרה
מסוימת ,וניתן להשתמש בו למטרה זו בלבד .השעתוק ,ההפצה והשימוש בנוהל זה ,בכולו או בחלקו ,כמו גם העברה של המידע
המוצג בו אל גורמים שאינם מורשים ,אסורים .כל הזכויות שמורות.
לנוחיותכם ,מהות התיקון צויינה בקצרה תחת הערות .יש לקרוא בעיון את הנוהל כדי
עמוד זה הוא תיעוד של כל
להבטיח הבנה מלאה של כל השינויים התוספות או ההשמטות הרלוונטיים .אלא אם צוין
הגרסאות של הנוהל.
אחרת ,יש להחיל את הגרסה הזו מרגע קבלתה.

גרסה
00

מאת

עמודים

01

מייק
וולדרופ
מייק
וולדרופ

4,5,6
4

03

מייק
וולדרופ

1,9

02

גרסה
00
01
02
03

הונפק על ידי
מייק וולדרופ
מייק וולדרופ
מייק וולדרופ
מייק וולדרופ

הערות
נוהל זה מחליף את מדיניות היצוא של  Kennametalשהייתה בתוקף במשך למעלה מעשר
שנים.
הוסיף טבלאות עזר ועדכן מידע הדרכה לשימוש קל יותר.
הסיר את קובה מסטטוס אמברגו והוסיף אותה לסטטוס מוגבל .A.2
עדכן את תאריך ההתייחסות( )p1ושינה את מייק וולדרופ לג'ף בלאק ()p9

אושר על ידי
קווין נואו
קווין נואו
קווין נואו
קווין נואו

הגרסה האלקטרונית של הנוהל הזה היא מסמך מבוקר.
כל העותקים המודפסים של המסמך הזה הם לצורך עיון בלבד.
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היקף
נוהל זה לעמידה בדרישות הסחר והייצוא ("נוהל" זה) ייכנס לתוקף באופן מיידי והוא
מחליף את הגירסה הקודמת של הנוהל ,מתאריך  24בינואר  .2014חשוב לקרוא בעיון את
הנוהל כדי להבין את את השינויים שחלו מאז שהוא הופץ בפעם האחרונה וכדי להיזכר מחדש
בנוהל הזה באופן כללי .נוהל זה חל על עסקים המנוהלים על ידי  .Kennametal Incוסניפיה,
חברות הבת והשותפים העצמאיים שלה ברחבי העולם (המכונים כולם להלן ".)"Kennametal
ההתמקדות של נוהל זה היא בחוק הקיים בארה"ב .חוקים של תחומי שיפוט אחרים,
בהם  Kennametalפועלת ,עשויים לחול ויש לקיימם .במקרה של סתירה בין החוק בארצות
הברית לזה של תחום שיפוט אחר ,אנא צור קשר עם משרד היועץ המשפטי של .Kennametal
חשוב לציין כי נוהל זה חל על העברות של פריטים (חומרה ,תוכנה וטכנולוגיה) או שירותים
מעבר לגבולות ,בין אם ההעברות מתרחשות בין ובקרב השותפים של  Kennametalאו שהן
מערבות גורמי צד שלישי .בנוסף ,הנוהל חל גם על העברות של טכנולוגיה או קוד המקור של
תוכנה בהם מעורבים אנשים ממדינה אחרת ,כפי שמצויין ביתר פירוט בהמשך.
המחלקה לעמידה בדרישות הסחר ,של  kennametalהוציאה לפועל מערכת ניהול
ייצוא ,המספקת מבנה והדרכה על מנת להבטיח את המשך העמידה של  Kennametalבחוקים
הרלוונטיים .על מנת להבטיח את האפקטיביות של מערכת ניהול היצוא של,Kennametal
חובה על רכזי העמידה בדרישות היצוא בכל מתקן של  ,Kennametalכמו גם על כל האנשים
האחרים המעורבים באופן כלשהו ביצוא של מוצרים ,שירותים וטכנולוגיה ,להבין את הנוהל הזה
ולקחת אחריות על חלקם בהבטחת ציות מלא על כל היבטיו.
אם יש לך שאלות כלשהן על ההשפעה של נוהל זה על עסקה מוצעת מסוימת ,אנא צור
קשר עם מחלקת העמידה בדרישות הסחר .מילוי והגשה של טופס סקירת העמידה בדרישות
הסחר והיצוא המצורף יעזרו לזרז סקירה של העניין וימנעו עיכובים הנגרמים כאשר יש צורך
לבקש מידע נוסף.
.I

העברת טכנולוגיה

 .1ההגבלות שנקבעו להלן חלות על מכירה ,קניה או העברה ,מקומיות או זרות ,בכל
צורה של מוצרים ,רכיבים ,תוכנה ושירותים מכל המדינות ,כמו גם העברה של טכנולוגיה לייצור,
פיתוח ו/או שימוש במוצרים שכאלה.
 .2חשוב לציין שממשלת ארה"ב רואה בהעברה של טכנולוגיה לייצור ,פיתוח או שימוש
במוצרים ,כייצוא הכפוף לתקנות הייצוא של ארה"ב .מסיבה זו ,כל התייחסות בנוהל זה
ל"מוצרים" כוללת גם שירותים ומידע טכני שיאפשר לחברה לייצר ,לפתח או להשתמש במוצרים.
בנוגע לסוגים מסוימים של פריטים ,כגון פריטים הקשורים לצבא וביטחון ,או העברות בהן
הגרסה האלקטרונית של הנוהל הזה היא מסמך מבוקר.
כל העותקים המודפסים של המסמך הזה הם לצורך עיון בלבד.
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מעורבות מדינות או אנשים הכפופים לסנקציות ,ישנה קשת רחבה של טכנולוגיה ושירותים
בפיקוח ,לא רק טכנולוגיה הקשורה לייצור ,פיתוח או שימוש בפריטים.
 .3נוהל זה חל גם על העברת טכנולוגיה וקוד מקור של תוכנות לאזרחים זרים בארצות
הברית (כלומר ,אלה שאינם אזרחי ארה"ב או תושבי קבע חוקיים בארצות הברית) ולאזרחים
זרים הנמצאים באתרים של  Kennametalברחבי העולם ,הייצוא של מוצרים מסוימים מתוצרת
חוץ ,המשלבים תוכן של ארה"ב ,מארץ זרה אחת לארץ זרה אחרת ,וסחר עם מדינות ,גופים
ויחידים הכפופים להגבלות ולאמברגו ,כמפורט בהרחבה להלן.
 .4באופן דומה ,ללא אישור מתאים Kennametal ,אינה יכולה לשחרר טכנולוגיה או
ידע של ארצות הברית לנתיני מדינות הכפופים לדרישות רישוי יצוא עבור טכנולוגיה או ידע
כאלה ,ללא קשר למקום שבו שחרור כזה מתבצע .זה כולל ,למשל ,שחרור של טכנולוגיה
הכפופה לפיקוח על הייצוא בתוך ארצות הברית לעובד של  Kennametalבעל אזרחות זרה,
לאזרח זר בשליחות זמנית מטעם שותפים של  Kennametalשאינם מארה"ב או לאזרח זר
המבקר במתקן של  Kennametalאו משתתף בפגישה עם עובדי  .Kennametalלאור הגבלות
אלה ,יש ליזום תכנון תאימות מראש ,לפני קבלת החלטה ולו רק בנוגע למעבר זמני ,בתוך
החברה ,של עובד שאינו אזרח ארה"ב למתקני  Kennametalבתוך ארצות הברית ,כמו גם
מעבר זמני של עובדים ברחבי העולם למדינות שבהן הם אינם אזרחים או תושבי קבע.
 .5למידע נוסף על דרישות תכנון התאימות למעבר עובדים בתוך החברה ,נא צור קשר
עם מחלקת העמידה בדרישות הסחר .בנוסף הוחלו הגבלות על כניסה למאגר השרטוטים של
 Kennametal Enterpriseעל מנת למנוע את האפשרות של העברות טכנולוגיה בלתי מאושרות
של שרטוטי מוצרים בפיקוח לאזרחים זרים.
.II

מדינות הנתונות תחת אמברגו והגבלות וגופים מוגבלים

מסיבות רבות ,ישנן קבוצות של מדינות שהסחר עימן אסור או מוגבל באופן ספציפי.
ביצוע עסקאות עם מדינות אלה ,כולל מכירה/ייצוא של מוצרים אליהן ורכישה/ייבוא של מוצרים
מהמדינות הללו ,מוגבל באופן ספציפי כדלהלן:
 .1מדינות הנתונות תחת אמברגו -
מדינה
קוריאה
הצפונית
סודן
סוריה

כל העסקאות

הערות
A.1

איסורים
כל העסקאות
כל העסקאות

A.1
A.1

 .Aמדינות אלה (כולל הממשלות ,החברות והאזרחים שלהן) כפופות להגבלות
פיקוח סחר מקיפות ולכן  Kennametalאינה מבצעת בדרך כלל עסקאות
הגרסה האלקטרונית של הנוהל הזה היא מסמך מבוקר.
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כלשהן עם מדינות אלו או עסקאות הקשורות למדינות אלו .נא צור קשר עם
מחלקת העמידה בדרישות הסחר או עם משרד היועץ המשפטי לקבלת
הנחיות או אם יש לך שאלות כלשהן.
 .2מדינות מוגבלות של Kennametal
מדינה
אפגניסטן
ארמניה
אזרבייג'ן
בילרוס
בורמה/מינמאר
הרפובליקה המרכז
אפריקאית
סין
קונגו
קובה
קפריסין
אריתריאה
פיג'י
גינאה
האיטי
אירן
עירק
חוף השנהב
לבנון
ליבריה
לוב
הרשות הפלסטינית
(הגדה המערבית
ורצועת עזה)
רוסיה
סומליה
דרום סודן
סרי לנקה
אוקראינה

איסורים
הגבלות משתמש קצה/שימוש קצה
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
הגבלות משתמש קצה/שימוש קצה
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
כל העסקאות דורשות אישור מוקדם
מקבוצת העמידה בדרישות הסחר.
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
כל העסקות טעונות באישור מראש
מהקבוצה לתיאום הדרישות של הסחר
האירופי
הגבלות משתמש קצה/שימוש קצה
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
הגבלות משתמש קצה/שימוש קצה

כל עסקאות צבא או ביטחון ,עסקאות
נפט וגז מסוימות
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
כל העסקאות בחצי האי קרים

הערות
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
C.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
B.2
A.2
A.2
A.2
B.2
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וונצואלה
זימבבואה

בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון
בעיות שימוש קצה לצרכי צבא וביטחון

A.2
A.2

 .Aמדינות אחרות כפופות להגבלות פיקוח על הסחר המוגבלות יותר בהיקפן .אלו
כוללות הגבלות מלאות או חלקיות על פעולות סחר הקשור לביטחון עם מדינות אלו,
הגבלות המבוססות על שימוש קצה או משתמש קצה ,סנקציות מוגבלות או הגבלות
אירופאיות הקשורות לסחר .לכל העסקאות המוצעות הקשורות למדינות אלה ,צור
קשר עם מחלקת העמידה בדרישות הסחר בJeff.Black@Kennametal.com
וצרף את המידע המבוקש בעמוד האחרון של נוהל זה.
 .Bעל עסקאות מסוימות עם רוסיה ואוקראינה חל אמברגו מצד ארה"ב והאיחוד
האירופי .עסקאות אלה קשורות לבנקאות ,חיפוש נפט ,חיפוש גז ,צבא וביטחון .כל
העסקאות לאזורים אלה דורשות בדיקת עמידה בדרישות הסחר באצעות פניה ל-
 Petra.Stockmann@kennametal.comוצירוף המידע המבוקש בעמוד האחרון
של נוהל זה.
 .Cסין  -בעוד החוק בארצות הברית מתיר ,בדרך כלל ,ייצוא וייצוא חוזר של פריטים
מסחריים ,דו שימושיים לסין ,ארצות הברית ואירופה הטילו אמברגו נשק מקיף על
סין האוסר ,בהעדר ויתור מטעם נשיא ארצות הברית ,על ייצוא או ייצוא מחדש של
פריטים בטחוניים ,שירותי ביטחון ונתונים טכניים הקשורים אליהם ,לסין או לאזרחים
סיניים; כל יבוא זמני לארצות הברית של פריטים בטחוניים מסין; וכל תיווך של
פריטים בטחוניים ושירותי ביטחון הקשורים לסין .בנוסף ,ייצוא וייצוא מחדש של
יותר מ  30-סוגי פריטים מסחריים ,דו שימושיים ,שאינם מחוייבים בדרך כלל ברישוי
של ממשלת ארה"ב לייצוא או ייצוא מחדש לסין ,נדרשים לרישוי אם היצואן יודע או
שיש לו סיבה לדעת ( או שהוא מיודע על ידי ממשלת ארצות הברית) שהפריט מיועד
לשימוש קצה של הצבא הסיני .בגלל דרישות אלה ,כל עסק פוטנציאלי עם לקוחות
סיניים הקשור באופן כלשהו ליישומים צבאיים או ביטחוניים צריך להיבדק בקפידה
על ידי המחלקה לעמידה בדרישות הסחר באמצעות פנייה ל-
 Gracie.Gu@kennametal.comוצירוף המידע המבוקש בעמוד האחרון של נוהל
זה ,לפני ההצטרפות לעסק.
 .3גופים מוגבלים -
בנוסף לאמברגו על ארצות ולארצות המוגבלות על ידי  Kennametalהמתוארים
לעיל בסעיף  1ו ,2-הממשלות מפרסמות ,מעת לעת ,רשימות של חברות ,כלים,
קבוצות ויחידים מסויימים במדינות רבות שאיתם אסור לסחור .סנקציות מקיפות
ממוקדות מוטלות גם על אנשים וגופים מזוהים מסוימים המעורבים בהפצת נשק,
טרור ,בסחר בסמים ובפעילויות רגישות אחרות .הרשימות הרלוונטיות המופצות על
ידי הממשלות השונות זמינות באינטרנט באמצעות האינטראנט של Kennametal
ב http://kds.kennametal.com-מכל מחשב המחובר לרשת של .Kennametal
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יש לסרוק את כל חשבונות הספקים והלקוחות החדשים כנגד רשימות אלה ,לפני
ביצוע יוזמה עסקית כלשהי ,כדי לוודא שאין התעסקות עם או התחייבות לגורמים
מוגבלים .סריקה חוזרת תקופתית של רכישות ומכירות ללקוחות קיימים מומלצת גם
היא משום שרשימות הגופים המוגבלים משתנות בתכיפות .הערה לעסקאות
מבוססות  SAP, SAPמוגדרת לסרוק גופים כאשר הם נוצרים וכאשר מתבצעות
עסקאות עוקבות .אם יש לך שאלות הנוגעות לגופים מוגבלים ,נא צור קשר עם
מחלקת העמידה בדרישות הסחר או עם משרד היועץ המשפטי.
 .IIIמדדי סיכון גבוה
 .1ישנם מצבים אחרים בהם עסקאות מוצעות חייבות לעבור בדיקה של מחלקת
העמידה בדרישות הסחר או עם משרד היועץ המשפטי ,לפני שתעבור לעשות עסקים .מצבים
אלו מפורטים להלן:
(א)

אם הנסיבות מצביעות על סיכון להסטה אל משתמש קצה או אל יעד של מדינה
רגישה או אסורה.

(ב)

אם במכירה מעורבות נסיבות חשודות או מפוקפקות ,כגון חוסר במידע הרגיל על
עסקה מוצעת ,בקשה לשימוש במסלול חריג למשלוח או מפרטי מוצר בלתי
רגילים שאינם תואמים לשימוש הקצה המוצהר של הלקוח במוצר.

 .2כל מצב הקשור באחד מן המקרים המפורטים לעיל ,או בנסיבות דומות המצביעות
על הסטה אפשרית לישות ,למיקום או לשימוש קצה שאינם מיועדים ,צריך לשמש כדגל אדום או
אות אזהרה וצריך להביא להפניית שאילתא מיידית למחלקת העמידה בדרישות הסחר או
למשרד היועץ המשפטי ,לפני שתמשיך .במקרים כאלה ,יש לספק כמה שיותר מידע מראש
בטופס המוצרף לבדיקת העמידה בדרישות הסחר והייצוא.
 .IVנשק ופעילויות גרעיניות וטרור
 .1החוק בארצות הברית ונוהל זה מגבילים את  Kennametalמלעסוק בכל פעילות
התומכת בתכנון ,פיתוח ,ייצור ,אגירה ושימוש בטילים ,בנשק גרעיני ,בנשק כימי או ביולוגי או
במתקני מחקר או אנרגיה גרעינית מסוימים מחוץ לארצות הברית .אם יש לך שאלות או
שלדעתך זה עשוי לקרות צור קשר עם מחלקת העמידה בדרישות הסחר או עם משרד היועץ
המשפטי ,באופן מיידי.
 .2בגלל החשש הגבוה מפעולות שעשויות לתמוך בהפצת נשק להשמדה המונית (כולל
חומרי נפץ גרעיניים; נשק כימי וביולוגי; וטילים) וטרור ,אין לבצע עסקים כלשהם העלולים לספק
תמיכה אפשרית לפעילויות כאלה או להוביל להסטת מוצרים למטרות האמורות.
הגרסה האלקטרונית של הנוהל הזה היא מסמך מבוקר.
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 .3בנוסף ,נדרש אישור מראש ממחלקת העמידה בדרישות הסחר או ממשרד היועץ
המשפטי ,ליבוא או ליצוא (ישיר או עקיף) של מוצרים ,רכיבים ,שירותים או טכנולוגיה אשר
תוכננו במיוחד עבור או שהם משמשים לייצור ,שירות ו/או מכירה של תחמושת (כולל תחמושת
ואמצעי לחימה קונבנציונליים) ו לייצור (כולל הייצור המקומי גרידא) של מוצרים או רכיבים כאלה,
כולל תחמושת ,כלי נשק ,או רכיבים של או תחמושת או כלי נשק.
 .Vתקנות למניעת חרם
כל בקשה או פניה המזמינה את  Kennametalלהצטרף לחרם הערבי על ישראל (או חרם
על כל מדינה אחרת בו ארה"ב אינה משתתפת) חייבות להיות מדווחות באופן מיידי למחלקת
העמידה בדרישות הסחר או למשרד היועץ המשפטי ,ואין לפעול בעניין עד לקבלת הנחיות.
בקשות כאלה מגיעות ככל הנראה מארצות המזרח התיכון ומן הסתם יהיו כלולות במסמכים
מסחריים כגון בקשות להצעת מחיר ,הזמנות רכש ,מכתבי אשראי או שילוב של מסמכים אלה,
למרות שהבקשות עשויות להופיע בכל צורה שהיא ,ואף עלולות להיות בעל פה .להלן כמה
דוגמאות :בקשות להצהיר כי הטובין אינם מגיעים מישראל או בקשות להסכים שלא לעבוד עם
ספקים מסוימים מה"רשימה השחורה" Kennametal .נדרשת לדווח מיד לממשלת ארה"ב על
בקשות כאלה שהתקבלו על ידי  Kennametalאו אחד מהסניפים ,מחברות הבת או מהשותפים
העצמאיים שלה ,בין אם עסק כזה בוצע בפועל או שלא .כל הדיווחים האלה מתואמים באמצעות
מחלקת העמידה בדרישות הסחר או משרד היועץ המשפטי.
 .VIרישוי ומסמכי ייצוא
 .1בנוסף להגבלות ,לשיקולים ולאיסורים הכפופים לחוק בארצות הברית ,שנדונו לעיל,
חובה למלא אחר הנהלים המתאימים לתיעוד ולרישוי של היצוא ביחס לכל פעולות היצוא
מכל מדינה שהיא ,על מנת להבטיח כי הם נערכים בהתאם לנהלים של ,Kennametal
לחוקי המדינה שממנה היצוא מתרחש ולכל החוקים האחרים העשויים לחול .לדוגמא,
החוק בארה"ב מחייב שיצוא מארה"ב יספק תיעוד מסויים ודרישות אחרות ,כולל ,בעת
צורך ,את שימוש בהצהרת פיקוח על היעד על מסמכי משלוח והשלמת הגשת מידע
היצוא האלקטרוני (רשומת מערכת היצוא האוטומטית הקשורה לעסקת יצוא) .בנוסף,
במקרים מסוימים ,יש צורך לבקש ולקבל אישור מראש מהרשויות בארצות הברית ליצוא
או ליצוא חוזר של מוצרים מסוימים או עבור מכירות ליעדים מסוימים .לממשלות של
מדינות אחרות יש נהלי ייצוא דומים שגם אותם יש לבצע כאשר הם חלים.
 .2כל עובדי  Kennametalהמעורבים בייצוא או בייבוא של מוצרים ,לרבות הכנת מסמכי
ייצוא או ייבוא ,חייבים לקבל הכשרה מתאימה ,כדי להבטיח שהם מבינים את דרישות
הקשורות לייצוא מוצרים מארצם או לייבוא מוצרים לתוך ארצם .כדי לקבוע הכשרה
לעמידה בדרישות ייצוא/ייבוא או למענה על כל שאלה הנוגעת לתיעוד ,רישוי או הכשרה
נדרשים ,יש לפנות למחלקת העמידה בדרישות הסחר ישירות.
הגרסה האלקטרונית של הנוהל הזה היא מסמך מבוקר.
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אם יש לך שאלות בכל עת בדבר נוהל זה או יישומו לגבי עסקה ספציפית ,אנא פנה לג'ף
בלק ,מנהל ,העמידה בדרישות הסחר ,במחלקה לעמידה בדרישות הסחר באמצעות הטלפון
 724.539.5303 )01(+או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת
 ,Jeff.Black@kennametal.comהמחלקה לעמידה בדרישות הסחר תספק לכם תשובה
מהירה ולא תסרב או תעכב באופן בלתי סביר הזדמנויות עסקיות חוקיות.
שוב ,יש למלא אחר נוהל זה בכל מקרה והא יעודכן במידת הצורך על ידי המחלקה לעמידה
בדרישות הסחר .עמידה בנוהל זה ובחוקי ארה"ב ומדינות אחרות החלים על עמידה בדרישות
הסחר הייצוא ,והייבוא ,היא חשובה ביותר! נא להפיץ נוהל זה ברחבי הארגון שלכם כנדרש.
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טופס בדיקת עמידה בדרישות הייצוא והסחר
(מוצרים ,שירותים ,תוכנה וטכנולוגיה)
כל השאילתות המוגשות לצורך בקשת בדיקת תאימות של עסקאות ,בהתאם לנוהל
העמידה בדרישות היצוא והסחר של ( Kennametalמוצרים ,שירותים וטכנולוגיה) ,חייבות
לכלול את הפרטים הבאים .לכל השאילות האלה ,מלא את הטופס הבא ושלח אותו בדוא"ל
לקבוצת העמידה בדרישות הסחר או למשרד היועץ המשפטי של .Kennametal
 .1שם ומיקום של הנציג או השותף של  Kennametalהמגיש את השאילתה.
 .2מסלול המשלוח של המוצרים ,כולל מדינת היעד הסופית.
 .3שם ,כתובת והתחום העסקי של הלקוח הישיר.
 .4שם ,כתובת והתחום העסקי של משתמש הקצה של המוצרים ,השירותים או הטכנולוגיה
וכל משתמש ביניים של המוצרים ,השירותים או הטכנולוגיה ,אם הוא שונה מהלקוח
המצוין במספר  3לעיל.
 .5המוצרים ,השירותים או הטכנולוגיה המיוצאים ומה מקורם או היכן הם יוצרו.
 .6שימוש הקצה המיועד של הלקוח עבור המוצרים ,השירותים או הטכנולוגיה.
 .7הערך (בדולרים אמריקאיים) של המוצרים ,השירותים או הטכנולוגיה המיוצאים.
 .8אחוז ( )%הערך המצויין במספר  7לעיל ,המציין את התוכן של ארה"ב של המוצר ,אם
המוצר יוצר בחו"ל.
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