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 2من  1صفحة 

واألعضاء  للسادة رؤساء جمالس إداراتتهدى وحدة املناطق الصناعية املؤهلة أطيب حتياتها       
 
م
 . العاملة بالكويزنتدبني واملديرين التنفيذيني للشركات املصرية امل
 

  ي
 
ةتو ضوء ف ة األختر

كات المرصية عن التصدير اىل الواليات المتحدة خالل الفتر او  قف عدد من الشر
ورة إستخدام ، ا نتيجة لجائحة الكرون بسبب تراجع الطلبات أو الغائها انخفاض صادراتها  وض 

ورة الفوائض المرحلة عن إستيفاء نسبة المدخل االرسائيلي  وتوكول عل ض  ي ينص التر
والتر

  ،الل عاماستخدامها خ
ً
ي تمت مؤخرا

كة التر مع فقد تم الموافقة خالل إجتماعات اللجنة المشتر
 االمريكي واالرسائيلي 

 باستخدامعلي طلب وحدة الكويز المرصية  Zoomمن خالل تطبيق الجانبير 
 لذلك فأن  . 2021حتر نهاية عام  الفوائض

ً
ي وتبعا

كات التر واردات قامت بتقديم مستندات الشر
ي والثالث  2019الثالث والرابع  خالل االرباع

ولم تقم بالتصدير خالل االرباع  2020واالول والثان 
ي نهاية عام 

 . 2021التالية يمكنها االحتفاظ بفوائضها حتر
 

  كات اال اذا  تلم وتوكول تسمح بالتنازل عن أرصدة فوائض البضائع اإلرسائيلية بير  الشر كن قواعد التر
كة عضو ضمن مجموعة تضم كات، وقد أض الجانب المرصى عل أن  كانت الشر عدد من الشر

كات المرصية بسبب ظروف الكورونا وحتر نهاية عام  ، وقد تمت 2021يشمل السماح كل الشر
 .الموافقة عل هذا الطلب

 

 القواعد املنظمة للتنازل عن الفوائض "املباشرة" للشركات خارج اجملموعات:
 
ائع مستوردة من إرسائيل وتخضع للضوابط المنصوص عليها التنازل يتم عن فوائض فواتتر تشمل بض . 1

وتوكول ومنشورات االجراءات الالحقة وتوكول بالتر  . للتر

 
كة المتنازله لكامل المالحظات و المستندات )صادر  . 2 ط  –التنازل ال يتم اال بعد استيفاء الشر وارد( كشر

 .  أساسي للتنازل عن الفائض المبارسر

 
كات خارج المجموعة او قبول تنازل للفوائض من ال يجوز  . 3 كات المجموعة عن فوائضها لشر تنازل رسر

 خارج المجموعة. 
 
كات بجزء من الفائض المبارسر او كامل قيمة  . 4 كة او لعدد من الشر ي رب  ع محدد بعينه لشر

 
التنازل ال يتم اال ف
 .  الفائض المبارسر

 

   

  






