القاهرة في 30:اغسطس2017

السيد األستاذ  /رئيس مجلس االدارة
بنــك

تحية طيبة وبعد،،،
باإلشارة إلي كتابي المؤرخ  5يونيو 2017الخاص بضرورة التزام البنوك بأن يكوون دوداد
قيمة الواردات التي تجواوز قيمتاوا فل وي دوأر فمريكوي فو موا ياادلاوا بوالامبت ا(جنبيوة بودأ مون
خو ومودوة آأف دوأر فموريوكوي) بأي مون طورق الدفوع المتواوارف علويواا ،وما تضمنه الخطاب دالف
الووركر موون فن البنووك المركووزي بالتندوويق مووع م وولدة الجمووارك ب وودد اأنتاووا موون تدوي و نمووور
تموي الواردات -نمور

 - )4من نمور ورقي إلي نمور الكتروني وبالتالي التوقف تماما عن

إ دار النمور الوورقي ،وك ورلك كوت وابي الوم وؤرخ  2يوليوو  2017المتضومن التوزام البنووك بإ ودار
نمووور تموي و ال وواردات -نمووور  )4آليووا وموون فت ورة توفيووق فوضووا للتطبيووق لموودة  3شوواور موون
تاريخ قرار وزير ال ناعة والتجارة رقم  835لدنة  2017ال ادر بتاريخ  30مايو .2017
هرا وفي ضو قرب انتاا فترة توفيق ا(وضا بنااية فغدطس  ،2017برجا الت ضو
بالتنبيه ندوو إيقاف اإلدصدار المتوازي للنموذج بدصورتيه الورقية وااللكترونية واالكتفاء بـإدصـدار
الـنمـوذج اإللـكـتروني وتـسـليم نـسـخة مطبوعة منه ومـمهورة بخاتم البنك للعميل ورلك بد من
 5دبتمبر  2017فو يوم عم باد عطلة عيد ا(ضدى).
وفو ووي رات الدو ووياق فتشو وورف فن فرفو ووق لدو وويادتكم طيو ووه التاليمو ووات ال و ووادرة عو وون م و وولدة
الجمارك رقم  )10لدنة  2017الخا ة باإلج ار ات المتباة في دالة و وو البضوا ع الوي فدود

المناف وور الجمركي ووة غي وور المميكن ووة فو المواق ووع الت ووي يطو و فر عليا ووا مش ووكبت ف ووي ربطا ووا م ووع ش ووبكة
مالومات م لدة الجمارك ،ورلك لإلداطة.
هرا ومن نادية فخري ،فود التنويه فنه في دالة وجوود فيوة ادت دوارات فيموا يتالوق بالنظوام
اآللي الجديد يتم اتبا اآلتي :
 )1دا وجود ادت دارات تخوص بيانوات المتاواملين طورف م ولدة الجموارك يمكون اأت وا
با(رقام التالية-:
 اأدارة المركزية لش ون المجتمع التجاري-مينا اأدكندرية ،)03 4810230 -فو
 اأدارة الاامة لخدمة المتااملين -القاهرة 4-شار الطيران.)02 24024459 -
 )2دووا وجووود ادت دووا ارت تقنيووة  ،يووتم التوا و مووع شووركة بنوووك م وور علووي الخووط الدوواخن
.19293

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم لاللتزام بما ورد بعاليه.
وتفضلوا بقبول وافر الحترام والتقدير،،،

جمــال نجــم

