

وزير املالية.. تنفيذًا للتكليفات الرئاسية


حزمة إجراءات استثنائية.. لتيسير اإلفراج عن الواردات وتخفيف األعباء عن املستثمرين


 وقف تحصيل الغرامات الجمركية من املتأخرين فى إنهاء اإلجراءات الجمركية بسبب املستندات املطلوبة من الجهات ذات الصلة


تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء األرضيات والغرامات خالل األيام املقبلة.. فى ظل األزمة العاملية الراهنة

 اإلفراج خالل أيام.. عن أي شحنات أنهت اإلجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع «املركزى»

«و«التجارة والصناعة


مهلة ٤ أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصالحية


 السماح للتوكيالت املالحية بنقل البضائع املستوردة من املوانئ إلى املستودعات واملوانئ الجافة خارج املنافذ الجمركية


 «الجمارك» تتعهد للتوكيالت املالحية بعدم اإلفراج عن الشحنات املنقولة خارج املنافذ الجمركية إال بعد إصدارها لـ «إذن التسليم»
——————-


 أكد الدكتور محمد معيط وزير املالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم
 إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير اإلفراج عن الواردات، وتخفيف األعباء عن املستثمرين، واملستوردين، فى مواجهة األزمة

 االقتصادية العاملية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء األرضيات والغرامات، خالل األيام املقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع

على املواطنني

 قال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك املركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف املالحة، والتوكيالت املالحية، التوافق على
 عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع باملوانئ، موضًحا أنه سيتم خالل األيام القليلة املقبلة اإلفراج عن أي شحنات


أنهت اإلجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك املركزى، ووزارة التجارة والصناعة
 أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من املستثمرين واملستوردين املتأخرين فى إنهاء اإلجراءات الجمركية بسبب
 املستندات املطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف األعباء عنهم، ومن ثم ال يكونوا مضطرين إلضافة هذه


الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع

 أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيالت املالحية بنقل البضائع املستوردة من املوانئ إلى املستودعات واملوانئ الجافة خارج
 املنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيالت املالحية، أو باسم املستوردين وفًقا لإلجراءات املقررة، الفتًا إلى أن مصلحة

 الجمارك تتعهد للتوكيالت املالحية بعدم اإلفراج عن الشحنات املنقولة بأسماء املستوردين خارج املنافذ الجمركية إال بعد إصدار هذه
 التوكيالت لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء املستثمرين واملستوردين من األعباء اإلضافية لتخزين


«البضائع باملوانئ «قيمة الغرامات واألرضيات والحراسات

 أشار الوزير، إلى أنه تم مد املهلة املقررة للسلع الغذائية ألربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصالحية، و٦ أشهر
للمنتجات غير الغذائية، لحني االنتهاء من استيفاء املستندات املطلوبة من الجهات ذات الصلة


